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ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดิมชื่อ วิทยาลัยครูลำปาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏลำปางตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.
2538 และวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏทั่วประเทศจึงเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่วันที่
15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา
สถาบั นวิจัยและพัฒนาได้ กำเนิดขึ้นพร้อมกับการเป็นวิทยาลัยครูลำปาง ภายใต้ชื่อเรียกต่างๆ กันเริ่ม
ตั้งแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน ต่อมาบทบาทของวิทยาลัยครูได้เปลี่ยนแปลงไป จึงได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัย
และฝึกอบรม ภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ทำให้ขอบข่ายภาระงานของสถาบันราชภัฏลำปาง
พ.ศ. 2543 ปรั บเปลี่ ยนไป จึ งได้ กำหนดชื่ อหน่ วยงานว่า “สำนั กวิจัยและบริการวิชาการ” และในปี พ.ศ. 2546
สำนักวิจัยและบริการวิชาการได้แยกหน่วยงานออกเป็น 2 หน่วยงาน คือสำนักวิจัย และศูนย์บริการวิชาการ ต่อมา
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” ตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ.
2547 โดยได้ ผนวกงานด้ านการวิ จั ยและบริ การวิ ชาการ เป็ นพั นธกิ จของสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนา ทำหน้ าที่
ประสานงาน และสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนา
และแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ อันนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น ต่อไป

ปรัชญา
การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อการจัดการองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน

วิสัยทัศน์
ภายในปี 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น ศูนย์การจัดการเรียนรู้ด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชน และท้องถิ่น

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ และบริการวิชาการ เพื่อนำสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น
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3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์
หรือการยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอนสู่
การขอผลงานทางวิชาการ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและ
นานาชาติ
6. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการ เพื่อ สร้างรายได้ และความเข้มแข็งแก่ชุมชน ท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
7. ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย “ลำปาง 4.0”
ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ยุทธศาสตร์การวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงาน งานสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ
ที่เอื้อต่อการจัดการความรู้เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย “ลำปาง
4.0”
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ด้านงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์และ
การบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นแหล่งทุนภายนอกทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยลำปาง 4.0 เป็นที่ยอมรับชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาระบบ กลไกการบริหารจัดการด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
งานบริการวิชาการ ที่มีมาตรฐาน เอือ้ ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1 การรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อระบุความรู้ ความเชียวชาญ
ของนักวิจัย ทั้งการวิเคราะห์จากเอกสาร และแบบสอบถาม
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กลยุ ทธ์ที่ 2 การสำรวจความต้องการการวิจัย และ บริการวิช าการขององค์กร ชุมชน
ท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 การบูรณาการแผนงาน ระบบการติดตาม ด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งาน
บริการวิชาการ กับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเชื่อมโยงกับงานประกันคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 การจัดตั้งหน่วยจัดการองค์ความรู้ ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และบริการ
วิชาการ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม กลไก และระบบการจัดการความรู้ด้านวิจัย งานสร้างสรรค์ งาน
บริหารวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 6 การทบทวนปรับ ปรุงระบบการทำงานของหน่ วยงาน (สถาบัน วิจัยและ
พั ฒ นา) ให้ กระชั บ รวดเร็ ว ถู กต้ อ ง มี ค วามยืด หยุ่ น โดยเน้ น ประสิ ท ธิผ ลของงาน และนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการ ให้ครบทุกพันธกิจ
เป้าประสงค์ที่ 2 จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย “ลำปาง 4.0” ให้เป็นพื้นที่ แห่ง
การเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1 วิเคราะห์พื้นที่เพื่อตั้งเป็นศูนย์ความเลิศด้านการวิจัย “ลำปาง 4.0” โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่ ม ศั ก ยภาพอาจารย์ ให้ เป็ น นั กวิ จั ย เชิ งพื้ น ที่ ที่ มี ทั ก ษะ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาไปสู่นักวิจัยมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่ ลักษณะ การบูรณาการศาสตร์ การ
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และหน่วยงานในพืน้ ที่ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิต ของชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น
เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์สู่ การตีพิมพ์เผยแพร่ และ
การใช้ประโยชน์ เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้ า งระบบ กลไกการพั ฒ นาโจทย์ วิ จั ย ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ภายนอก ทีใ่ ช้ประโยชน์จากนวัตกรรม งานวิจัย
กลยุ ทธ์ที่ 2 สนั บ สนุ น งานวิจัยเพื่ อถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่ อแก้ไขปัญ หาและพั ฒ นา
ชุมชนท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบพี่เลี้ยงด้านงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 4 การจั ด หาผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ / ผู้ เชี่ ย วชาญในด้ า น และสาขาต่ า งๆ เพื่ อ ให้
คำปรึกษา/แนะนำ แก่ นักวิจัย เพื่อพัฒนาบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้มีระบบ กลไกการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อกลั่นกรอง
เบื้องต้น ป้อนสู่ “คลังข้อเสนอ โครงการวิจัย”
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กลยุทธ์ที่ 6 การสร้ างความร่ ว มมื อ กั บ เครือ ข่ าย สถาบั น การศึ ก ษาด้ านการตี พิ ม พ์
เผยแพร่ งานวิจัย และ งานสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 7 ยกระดับความเป็นมาตรฐานวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กลยุทธ์ที่ 8 ปรับปรุงระบบ กลไกการบริหารงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
กลยุทธ์ที่ 9 การพัฒนาทักษะ ประสบการณ์แก่อาจารย์ นั กวิจัยในการสร้างผลงานวิจัย
นวัตกรรมที่น ำไปพัฒ นาการเรียนการสอน และการขอผลงานวิชาการ การยื่นขอจดทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือการใช้ประโยชน์
เป้าประสงค์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ และการ
บริการวิชาการ กับหน่วยงานภายในและภายนอก
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยเชิงพื้นที่ ลัก ษณะการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหา ของชุมชนอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
เป้าประสงค์ที่ 5 ปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศเพื่ อ ประโยชน์ ด้ า นงานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์และบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 2 การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อการใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับ ปรุงระบบสารสนเทศเพื่ อสนั บสนุน การเรียนรู้ การติดตามงานวิจัย
หรือ งานสร้างสรรค์ และบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 6 พัฒนางานบริการวิชาการให้เป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
เพื่อพัฒ นาความรู้คุณ ภาพชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพื่ อสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ กลไกการบริการวิชาการที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางและแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพ แก่ชุมขน ท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 พั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์ บุ ค ลากรของมหาวิท ยาลั ย ให้ ส ามารถเป็ น ที่
ปรึกษาอาทิ ด้านอุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ย วเชิงวัฒนธรรม โลจิสติกส์ อาหารปลอดภัย
สินค้า OTOP

5

กลยุทธ์ที่ 4 ร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกในการสร้างหลักสูตรอบรม และ
ศึกษาต่อเนื่ อง เพื่อบริการวิชาการ แก่ชุมชนท้องถิ่น ที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการในการ
เรียนรู้ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ บริการวิชาการที่สอดคล้อง หรือสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์เ กษตรพอเพียง เพื่อให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เกษตร
ตามแนวพระราชดำริ และการเรียนรู้ด้า นพืช และสมุนไพรไทย ให้ พัฒ นาชุมชนเป้ าหมาย อย่ าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน
ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนา
1. ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
2. ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น
3. ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

6

โครงสร้างการบริหารและโครงสร้างของหน่วยงาน
สถาบั น วิจัย และพัฒ นา ดำเนินหลักตามภารกิจ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปางมอบหมาย
มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและ
รับผิดชอบงานทั้งหมด ภายใต้การกำกับดูแล ของคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย
มีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นผู้กำกับดูแลงานตามพันธกิจ
ที่ ได้ รั บ มอบหมายจากอธิก ารบดี และมี ผู้ อ ำนวยการสถาบั น วิ จัย และพั ฒ นา เป็ น ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
รับผิดชอบการดำเนินงานตามพันธกิจ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒ นา มีคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติมา คุณยศยิ่ง
อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
รองศาสตราจารย์บุญฑวรรณ วิงวอน
รองศาสตราจารย์ปองปราถน์ สุนทรเภสัช
รองศาสตราจารย์อนิรุจน์ มะโนธรรม
รองศาสตราจารย์อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
นายธำรงค์ วงศ์ทวีสุขเจริญ
นายมานัส อนันตกิจไพบูลย์
นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน

ประธานกรรมการ
กรรมการจากรองผู้อำนวยการ
กรรมการจากรองผู้อำนวยการ
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ
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โครงสร้างการบริหารงาน
อธิการบดี
รองอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงสร้างการแบ่งส่วนและลักษณะงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะกรรมการประจำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

งานบริหารทั่วไป

งานการจัดการงานวิจัย

งานบริการวิชาการและจัดการ
ความรู้

-งานสารบรรณ
-งานบุคลากรและสวัสดิการ
-งานแผนงานงบประมาณ
-งานการเงินและพัสดุ
-งานเลขานุการและการประชุม
-งานระบบสารสนเทศเพือ่ การวิจัย
และงานสร้างสรรค์

-งานวิจัยสถาบันและสร้างสรรค์
-งานจัดสรรทุนวิจัยและสร้างสรรค์
-งานติดตามประเมินผลการวิจยั
และสร้างสรรค์
-งานวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยและสร้างสรรค์
-งานให้รางวัลผลงานวิจยั และ
สร้างสรรค์
-งานประสานงานการวิจัย
-งานประสานเครือข่ายการวิจัย
-ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ

-งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม
-งานพัฒนาชุมชนต้นแบบ
-งานประชุมวิชาการ
-งานการจัดการความรู้
-งานจัดทำหลักสูตรการอบรม
-งานเผยแพร่ความรู้

-งานประชาสัมพันธ์และ

-การประเมินผลการบริการ

วิเทศสัมพันธ์

วิชาการและการจัดการความรู้

-งานจัดพิมพ์เผยแพร่และจัดทำ
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โครงสร้างอัตรากำลัง/ตำแหน่งในสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะกรรมการประจำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (1)

งานบริหารทั่วไป

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1)
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(1)
- นักวิชาการเงินและบัญชี (1)
- นักวิชาการพัสดุ (1)

งานการจัดการงานวิจัย

- นักวิชาการศึกษา (2)
- นักวิจัย (2)
- นักวิชาการสถิติ (1)

งานบริการวิชาการและจัดการความรู้

- นักวิชาการศึกษา (1)
- นักวิจัย (2)
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1)

ตำแหน่งและอัตรากำลัง ที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิจัย
รวม

ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

จำนวน
1
2
1
1
1
6
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กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาจากผู้ทรงวุฒิ

รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธำรงค์ วงศ์ทวีสุขเจริญ
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมานัส อนันตกิจไพบูลย์
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาจากคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
คณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
คณะวิทยาการจัดการ
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กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาจากรองผู้อำนวยการ

ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง

อาจารย์ณรงค์ คชภักดี

เลขานุการ

นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง

ผศ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช

อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
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บุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

\

นางอภัสนันท์ วัฒนศิรศิ ักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางกัลยา เขื่อนแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายลิขิต ศิริ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางธัญญพัทธ์ ทิพย์ศุภวงศ์
นักวิจัย

นางสาวสุภัค โนกุล
นักวิชาการศึกษา
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ข้อมูลบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์

2

ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง

3

ผศ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช

4

อาจารย์ณรงค์ คชภักดี

5

นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน

6

นางกัลยา เขื่อนแก้ว

7

นายลิขิต ศิริ

8

นางอภัสนันท์ วัฒนศิริศักดิ์

9

นางสาวสุภัค โนกุล

10

นางธัญญพัทธ์ ทิพย์ศุภวงศ์

วุฒิการศึกษา (สูงสุด)

ตำแหน่ง

Diplôme de Docteur Institut
national des langues et
civilizations orientales.
Docteur en civilisation Siamoise.
สถาบัน Inalco : Institute national
des langues et civilisations
orientales,
Paris France.
กศ.ม. สาขาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วท.ม. สาขาเคมีวิเคราะห์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(การบัญชี) สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
ศศ.บ. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สถาบันราชภัฏลำปาง
วท.บ .สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
บธ.บ. สาขาวิชาการเลขานุการ
มหาวิทยาลัยพายัพ
ร.ม. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค.อ.ม.ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ
หัวหน้าสำนักงาน
ผู้อำนวยการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิจัย
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จำแนกบุคลากร
1. จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร
ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย

ประเภทบุคลากร

มาช่วยราชการ ลาศึกษาต่อ

ที่สังกัด

รวม

4

-

-

4

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

4
6
1
5

-

-

4
6
1
5

รวมทั้งหมด

10

-

-

10

สายวิชาการ

2. จำนวนบุคลากร จำแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
ข้าราชการ พนักงาน
ข้าราชการ พนักงาน
พนักงาน
หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งหมด

-

4
4

1
1

ราชการ

มหาวิทยาลัย

-

5
5

รวม
10
10

3. จำนวนบุคลากร จำแนกตามหน่วยงานและวุฒิการศึกษา
สายวิชาการ

หน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งหมด

สายสนับสนุน

ตำกว่า ปริญญา ปริญญา ปริญญา ตำกว่า ปริญญา ปริญญา ปริญญา
โท
โท
ป.ตรี
ตรี
เอก ป.ตรี
ตรี
เอก

-

-

3
3

1
1

-

3
3

2
2

-

รวม
10
10
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4. บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่ง
คณะ
อาจารย์
ผู้ช่วย
รอง
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2
2
รวมทั้งหมด
2
2
-

รวม
4
4
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วิธีการขอสนับสนุนทุนวิจยั และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายทุนวิจัย
1. วิธีการขอสนับสนุนทุนวิจัย
1.1 ยื่นขอทุนสนับสนุน ตามแบบฟอร์ม Template Research Project (โครงการวิจัยหรือ
โครงการวิจัยย่อย) 5 ชุด
1.2 ป้อนข้อมูลในระบบ NRIIS/DRMS
1.3 ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้คณะกรรมการวิจัย พิจารณา
2. การจ่ายเงินทุนวิจัย
การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย แบ่งเป็น 3 งวด โดยดำเนินการเบิกจ่ายไม่เกินร้อยละร้อยดังนี้
งวดที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณทั้งจำนวน หลังจากลงนามในสัญญา
รับทุนเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 ไม่ น้ อ ยกว่า ร้อ ยละ 30 ของงบประมาณทั้ งจำนวน เมื่ อผู้ รับ ทุ น ส่ งรายงาน
ความก้าวหน้าผลการวิจัยระยะที่ 1 โดยต้องแสดงรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยคิดเป็นร้อย
ละ 50 ของการดำเนินการวิจัยทั้งหมดของโครงการ และต้องบันทึกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าใน
ระบบ NRIIS หรือบันทึกข้อมูลในระบบ DRMS หรือบันทึกข้อมูลในระบบตามที่แหล่งทุนกำหนดขึ้น
งวดที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งจำนวน เมื่อผู้รับทุนส่งรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 เล่ม บทความวิจัย ซีดีข้อมูล ให้กับมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่ให้ทุน
และต้องบันทึกข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบู รณ์เพื่อปิดโครงการในระบบ NRIIS หรือบันทึกข้อมูลใน
ระบบ DRMS และระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ หรือบันทึกข้อมูลใน
ระบบตามที่แหล่งทุนกำหนดขึ้น
3. การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย ให้ผู้วิจัยจัดทำเอกสาร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เอกสารการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
สัญญาขอรับทุน
บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
สำเนาประกาศทุน
ใบสำคัญรับเงินพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารตั้งแต่หน้าแรก – หน้าสุดท้าย
รายงานการเงิน
รายงานความก้าวหน้า

งวด 1
2 ชุด
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

งวด 2
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

-

1 ฉบับ
3 เล่ม*

งวดที่ 3
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
-
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เอกสารการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
งวด 1
9. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
10. แผ่นบันทึกข้อมูล
11. บทความ
12. ปฏิบัติตามระเบียบ ปปช. (วงเงินเกิน 100,000)
* ส่งมหาวิทยาลัย 1 เล่ม ที่เหลือให้คณะเก็บไว้เป็นหลักฐาน

งวด 2
1 แผ่น

งวดที่ 3
5 เล่ม*
1 แผ่น
1 ฉบับ

4. การจัดซื้อวัสดุและการจ้างงาน
4.1 ผู้วิจัยทำการจัดซื้อเองโดยเก็บใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินไว้เป็นหลักฐานไว้ที่
ผู้วิจัย
4.2 กรณีต้องเดินทางไปราชการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวิจัย ให้ขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ และรายงานผลการเดินทาง โดยใช้หลักเกณฑ์ และระเบียบการเบิกจ่าย
เช่นเดียวกับการเดินทางไปราชการตามปกติ
4.3 ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความเหมาะสมในงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับ
อนุมัติ
5. การจ่ายเงินทุนวิจัย
5.1 นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผูโ้ อนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ
หัวหน้าโครงการวิจัย
5.2 หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถตรวจสอบเงินได้จากธนาคารเจ้าของบัญชี
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ขั้นตอนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
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ระบบการดำเนินงานทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
การคุ้มครองสิทธิผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมของนักวิจัยเจ้าของผลงาน
ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อขอยืนจดทรัพย์สินทางปัญญา

จากแผนภาพข้างต้น เจ้าของผลงานต้องดำเนินการตรวจสอบประเภทของผลงาน และ
คุณ สมบั ติ ว่า เป็ น ไปตามเกณฑ์ ตามที่ ก รมทรัพ ย์สิ น ทางปัญ ญากำหนดหรือไม่ โดยเจ้าของผลงาน
สามารถศึกษารายละเอียดประเภทงานที่จะสามารถยืน ขอทรัพย์สินทางปัญญา ได้ที่ Website ของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาhttp://www.ipthailand.go.th/th/patent-003.html หรือนำชิ้นงานมา
ขอรับ การปรึกษาเบื้องต้นจากสถาบันวิจัยและพัฒ นา จากนั้นทำการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ที่
กำหนดโดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ ม ได้ จ าก Website ข้ า งต้ น หรื อ มารั บ แบบฟอร์ ม ได้ ที่
สถาบั นวิจัยและพัฒ นา ส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้ ว ให้ หน่วยงานต้นสัง กัด (คณะ) ทำการตรวจสอบ
ความถูกต้อง รับรองผลงาน และจัดส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จากนั้น สถาบันวิจัยรับคำขอและ
จัดทำร่างคำขอ หากเอกสารไม่สมบูรณ์ จะดำเนินการส่งคืนให้เจ้าของผลงานปรับแก้ ภายหลังปรับแก้
แล้ ว หรือ กรณี ที่ ไม่มีการปรับ แก้ สถาบันวิจัยและพั ฒ นาจะจัดทำหนังสื อโอนสิ ทธิ และจัดเตรีย ม
เอกสารประกอบคำขอ เพื่อยืนคำขอไปทีก่ รมทรัพย์สินทางปัญญาตามช่องทางที่กำหนดไว้
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กระบวนการวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสังคม
การพัฒ นาข้อเสนอโครงการวิจัยและการพิจารณาโครงการวิจัยบนพื้นฐานความต้องการ
ของชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพื่อให้การบริหารจัดการเงินอุ ดหนุนโครงการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ดังนี้
1. เงินสนับสนุนโครงการวิจัย
1.1 เงินอุดหนุนจากกองทุนวิจัย เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติเงินแล้วให้จ่ายเป็นเช็คแก่
กองทุนวิจัยเพื่อนำเข้าบัญชีเงินอุดหนุนโครงการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1.2 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ ใช้ชื่อบัญชี คือ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นเงินรวมทุกโครงการ
1.3 ผู้มีอำนาจในการเบิกจ่ายเงินจากบัญชี คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
ต่างประเทศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
1.4 การเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อจ่ายให้หัวหน้าโครงการที่ได้รับการ
พิจารณาสนับสนุน ให้ดำเนินการแบ่งเป็น 3 งวด โดยดำเนินการเบิกจ่ายไม่เกินร้อยละร้อย ดังนี้
1.4.1 งวดแรก จ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของงบประมาณทั้งจำนวน
1.4.2 งวดที่สอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งจำนวน เมื่อผู้รับทุน
ส่งรายงานความก้าวหน้าผลการวิจัยระยะที่ 1 โดยต้องแสดงรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50 ของการดำเนิ น การวิ จั ย ทั้ งหมดของโครงการ และต้ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล รายงาน
ความก้าวหน้ าในระบบ NRIIS หรือบันทึกข้อมูล ในระบบ DRMS หรือบั นทึกข้อมูล ในระบบตามที่
แหล่งทุนกำหนดขึ้น
1.4.3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งจำนวน เมื่อผู้รับทุนส่งรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 เล่ม บทความวิจัย ซีดีข้อมูล ให้กับมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่ให้
ทุน และต้องบันทึกข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการในระบบ NRIIS หรือบันทึกข้อมูล
ในระบบ DRMS และระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ หรือบันทึกข้อมูลใน
ระบบตามที่แหล่งทุนกำหนดขึ้น
1.5 การจ่ ายเงิน ให้ จ่ายภายในปี งบประมาณ กรณี มีเงิน เหลื ออยู่และยังไม่ สิ้ น สุ ด
โครงการวิจัยให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิก
โครงการวิจัยแล้ว ปรากฏว่ามีเงินเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารให้นำสมทบเข้ากองทุนวิจัย
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1.6 ดอกผลที่เกิดจากเงินฝากธนาคารให้น ำมาสมทบเข้ากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง
2. การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
2.1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งรายงานวิจัย
จำนวน 3 เล่ ม ให้ ส ถาบั น วิ จั ย เพื่ อ ดำเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพงานวิจั ย โดยผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ แ ละให้
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุ ณวุฒิ จึงจะสามารถเผยแพร่ผลการวิจัยต่อ
สาธารณะได้ โดยจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม พร้อมเรื่องย่องานวิจัย และบทคัดย่อ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 2 ชุด แผ่นบันทึกข้อมูลให้
ฝ่ายวิจัย โดยเสนอผ่านหน่วยงานตามลำดับ โดยเข้าปกเย็บ เล่มให้ เหมาะสมกับผลงานวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัย และให้ระบุข้อความไว้บนปกหน้าบริเวณด้านล่างว่า “งานวิจัยนี้ได้รับเงินอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ….”
2.2 เมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาตามโครงการวิจั ยแล้ ว หั ว หน้ าโครงการวิจั ยไม่ อ าจส่ ง
รายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ได้ ต ามกำหนด อนุ โ ลมให้ ส่ ง ภายหลั ง กำหนดได้ แ ต่ ต้ อ งไม่ เกิ น 1 ปี
โดยหัวหน้าโครงการวิจัยต้องแจ้งปัญหาและอุปสรรคให้ภารกิจส่งเสริมการวิจัยทราบ
2.3 กรณี ที่ หั ว หน้ าโครงการวิ จั ย ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญ าและห ลั ก เกณ ฑ์ นี้
ให้คณะกรรมการเสนอมหาวิทยาลัยกำหนดโทษตามควรแก่กรณี
2.4 กรณี เสนอผลงานวิ จั ย ที่ ไม่ ไ ด้ คุ ณ ภาพตามโครงการวิ จั ย คณะกรรมการ
ต้องเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้หัวหน้าโครงการวิจัยปรับปรุงแก้ไขหรือเรียกเงินอุดหนุนคืนแล้วแต่กรณี
3. การเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินโครงการ
ผู้รับทุนจะต้องเก็บหลักฐานค่า ใช้จ่ายต่างๆ ตามรายการที่แสดงไว้ในโครงการวิจัย โดย
ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้ตรวจสอบและเก็บหลักฐานไว้เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบได้ทุกโอกาส
4. การตีความและวินิจฉัยปัญหา
หากมีกรณีพึงต้องตีความหรือวินิจฉัยปัญหา ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัย
ของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด
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ขั้นตอนการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ขั้นตอนการลงนามในสัญญารับทุนวิจัย
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ขั้นตอนการเบิกเงินงวดที่ 1
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ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัย งวดที่ 1 (งบรายได้ / งบแผ่นดิน)

ส่วนราชการ

บันทึกข้อความ

ที่
เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัยงวดที่ ๑

วันที่

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตามที่ข้าพเจ้า………………….………...…สังกัดสาขาวิชา............................................
คณะ …………………………………..หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง……………….………..………………………………..
……………………..………...ได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณ………….…………..… ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. …………… เป็นเงิน …………………บาท นั้น
บัดนี้ได้จัดทำสัญ ญาอุดหนุนการวิจัยเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญ าตเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการวิจัยงวดที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเงินอุดหนุนทั้งหมดเป็นเงิน……………...…..
บาท (……………………………………) โดยโอนเงินจำนวน.......................บาทเข้าบัญชีของ..........................
ชื่อบัญชี........................................ เลขที่บัญชี..............................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(…………………………………………….)
ตำแหน่ง ………………………………………..
หัวหน้าโครงการวิจัย
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ขั้นตอนการเบิกเงินงวดที่ 2
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ตัวอย่างบันทึกขอส่งรายงานความก้าวหน้าและขอเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัยงวดที่ 2 (งบแผ่นดิน)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าและขอเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัยงวดที่ ๒
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตามที่ขา้ พเจ้า……………………………...…สังกัดสาขาวิชา............................................
คณะ …………………………………..หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง……..………………..………………………………..
…………………………...ได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณ…………..…ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……………
เป็นเงิน ……………บาท นั้น
บัดนี้ได้ดำเนินการวิจัยตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของการดำเนินการวิจัย
ทั้งหมดของโครงการแล้ว และขอส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยในรอบ ๖ เดือน มาพร้อมนี้ จึง
ขออนุญาตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ ๒ งบดำเนินงานวิจัย คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของจำนวนเงิน
อุดหนุนทั้งหมดเป็นเงิน …………..…….. บาท (…………………………………………………………) โดยโอนเงิน
จำนวน........................บาท เข้าบัญชีเลขที่..........................ชื่อบัญชี..........................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(…………………………………………….)
ตำแหน่ง …………………………………………….
หัวหน้าโครงการวิจัย
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ตัวอย่างบันทึกขอโอนเงินอุดหนุนทุนวิจัย 10 % (งบประมาณแผ่นดิน ถ้ามี)

ส่วนราชการ
ที่

บันทึกข้อความ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

/ ๒๕ …

วันที่

เรื่อง ขอโอนเงินอุดหนุนทุนวิจัย ๑๐ %
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตามที่ข้าพเจ้า………………………………………...…สังกัดสาขาวิชา................................
คณะ …………………………..หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง……..…………………………………………………………...
ได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณ………ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……… เป็นเงิน ……………บาท นั้น
บั ดนี้ ได้ดำเนิ น การวิจัยตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของการดำเนินการวิจัย
ทั้งหมดของโครงการแล้ว และได้ส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยในรอบ ๖ เดือนเรียบร้อยแล้ว จึง
ขอโอนเงิน ค่าสาธารณู ป โภค (ร้อยละ ๑๐) จำนวน ………….. บาท เข้าบั ญ ชีม หาวิทยาลั ยราชภั ฏ
ลำปางเลขที่บัญชี ๔๓๙-๑-๐๐๑๒๓-๒ และออกใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยให้กับนักวิจัย
ด้วยเพื่อจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(…………………………………………….)
ตำแหน่ง ………………………………………..
หัวหน้าโครงการวิจัย
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ตัวอย่างบันทึกขอส่งรายงานความก้าวหน้าและขอเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัยงวดที่ 2 (งบรายได้)

ส่วนราชการ

บันทึกข้อความ

ที่

วันที่

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าและขอเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัยงวดที่ ๒
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตามที่ข้าพเจ้า……………………...…สังกัดสาขาวิชา............................................
คณะ ……………………………..หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง……………….…..…………………………………………..
ได้รบั เงินอุดหนุนจากงบประมาณ…………ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ………… เป็นเงิน …………บาท นั้น
บั ดนี้ ได้ดำเนิ น การวิจัยตามแผนงานคิดเป็น ร้อยละ ๕๐ ของการดำเนิน การวิจัย
ทั้งหมดของโครงการแล้ว และขอส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยในรอบ ๖ เดือน มาพร้อมนี้ จึงขอ
อนุญาตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของจำนวนเงินอุดหนุนทั้งหมดเป็น
เงิ น …………..…….. บ า ท (…………………………………………………………) โ ด ย โ อ น เงิ น จ ำ น ว น
........................บาทเข้าบัญชี........................ของ...............................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(…………………………………………….)
ตำแหน่ง …………………………………………....
หัวหน้าโครงการวิจัย
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ตัวอย่างบันทึกขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และขอเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัยงวดที่ 3
(งบรายได้ / งบประมาณแผ่นดิน)

ส่วนราชการ

บันทึกข้อความ

ที่
วันที่
เรื่อง ขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และขอเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัยงวดสุดท้าย
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตามที่ข้าพเจ้า………………………………...…สังกัดสาขาวิชา.......................................
คณะ ………………………………..หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง……..……………...................…………………………
ได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณ………….… ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.……..…เป็นเงิน ………………บาท
นั้น
บัดนี้ได้ดำเนินการวิจัยตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของการดำเนินการวิจัย
ทั้งหมดของโครงการแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์มาพร้อมนี้ จำนวน ๓ เล่ม ซีดี ๑ แผ่น
บทความวิจัย และขอเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัยคิดเป็นร้อย ๑๐ ของจำนวนเงินอุดหนุนทั้งหมดเป็นเงิน
…………..…….. บาท (…………………………………………………………) ซึ่งมีดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย
จำนวน.............. บาท จึงขอเบิกเงินงวดที่ ๓ จำนวน........................บาท โดยโอนเข้าบัญชีเลขที่
........................................................ ของ........................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(…………………………………………….)
ตำแหน่ง ……………………………………………
หัวหน้าโครงการวิจัย
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หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางฯ
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการ
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนั้น หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายใน
วันที่ 11 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันครบกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
เหตุผลและความจำเป็นในการมีมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1. การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐใช้เงินแผ่นดิน(งบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ หรือ
รายได้ของหน่วยงานรัฐ)
2. การดำเนินการที่ผ่านมามีการทุจริตแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบทำให้รัฐเสียหาย
- มีการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่แพงเกินจริงหรือไม่สมเหตุสมผล
- มีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้เป็นคู่สัญญาหรือส่งมอบงาน หรือเบิก
จ่ายเงิน
3. นักการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการทำความผิด ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.
2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ม.103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
ม.103/8 ให้คณะกรรมการ ปปช. มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรี เพื่ อสั่งการให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ ง โดยให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วั น นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ
ดังกล่าวและให้ คณะกรรมการ ปปช. มีห น้าที่ติดตามผลดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีในกรณี
ดังกล่าวด้วย
หน่ ว ยงานของรั ฐใดฝ่ าฝื น หรือไม่ ดำเนิน การตามวรรคหนึ่ ง ให้ ถือว่าผู้ มี ห น้าที่เกี่ยวข้องมี
ความผิดทางวินัยหรือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตำแหน่งหรือต้องพ้นจากตำแหน่ง แล้วแต่กรณี
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คุณลักษณะสำคัญที่เกี่ยวกับมาตรการการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย ราคากลางฯ
1. ไม่กระทบกับอำนาจของผู้ที่มีอำนาจตามระเบียบฯ
2. ไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับหน่วยงานของรัฐ
3. ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารของราชการโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้
อย่างครบถ้วน
4. ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโปร่งใสฯยิ่งขึ้นและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย
ความหมายของศัพท์ที่สำคัญ
การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การจ้างก่อสร้าง การจ้างควบคุมงาน การจ้างออกแบบ การ
จ้างที่ปรึกษา การจ้างงานวิจัยหรือเงิ นสนับสนุนให้ทุนวิจัย การจ้างพัฒ นาระบบคอมพิวเตอร์ การ
จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อันเป็นการจัดซื้อตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎว่าด้วยการพัสดุของ
หน่ ว ยงานของรัฐ เว้น แต่การจ้ างงานวิจัยหรือเงินสนับ สนุนให้ ทุนวิ จัย ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐนั้น จะใช้เงินงบประมาณ เงิ นกู้ เงินช่วยเหลือ หรือเงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐ
เองก็ตาม แต่ไม่รวมถึงการจำหน่ายพัสดุ
ราคากลาง หมายความว่า รายละเอียดราคามาตรฐาน หรือราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริง
เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง
การคำนวณราคากลาง หมายความว่า วิธีการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ
รายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่หน่วยงานของรัฐกำหนด หรือปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งราคากลาง
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง มี 7 ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว จะเป็น
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของ
รัฐก็ตาม
1. การจ้างงานก่อสร้าง
2. การจ้างควบคุมงาน
3. การจ้างออกแบบ
4. การจ้างที่ปรึกษา
5. การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
6. การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
7. การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
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การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
หมายความว่า การจ้างที่หน่วยงานของรัฐ ตกลงจ้างหรือให้ทุนสนับสนุนเพื่อการค้นคว้า โดย
การทดลอง สำรวจ หรื อ การศึ ก ษาตามหลั ก วิช าการ เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ความรู้รวมทั้ งการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ อันจะสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วิชาการ
หรือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆไม่ว่าการจ้างงานวิจัยดังกล่าว จะเป็นการจ้างตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานของรัฐ หรือระเบียบ ข้อบังคับ กฎอื่นใดก็ตาม
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ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
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การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
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วิธีปฏิบัติ (คำอธิบาย)
1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่กำหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือที่
หน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดไว้เพื่อให้มีการดำเนินการ ในกรณีที่มีการดำเนินกิจกรรมย่อย หรือ
รายการอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรายการด้วย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง : ศูนย์วิจัยเพื่อการต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย (บาท)
ให้ระบุวงเงินที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้หรือได้รับ เพื่อจะได้ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น ๆ
3. วันกำหนดราคากลาง ให้ระบุวันที่ผู้มีอำนาจตามระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ย วข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ได้อนุมัติจำนวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้าง
ครั้งนั้น ๆ เป็นเงิน ..... (บาท) ให้ใส่จำนวนเงินที่เป็นราคากลาง
หากหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจ้างงานวิจัยหรือให้เงินสนับสนุนให้ทุนการ
วิจัย มิได้กำหนดค่าใช้จ่ายหรือราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือการให้เงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
ดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะเรื่อง แต่ให้ผู้วิจัยหรือผู้ขอรับทุนเป็นผู้เสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายการวิจัย
ดังกล่าว กรณีนี้ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลรายละเอียด ค่าใช้จ่ายการจ้างหรือการให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยตามตารางนี้ โดยระบุจำนวนเงินที่อนุมัตินั้นลงในรายการราคากลางนี้ด้วย
4. หมวดค่าตอบแทน (บาท) หมายถึง การแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างการวิจัย
ออกเป็นหมวด เพื่อ ให้เห็นรายละเอียดของจำนวนเงินที่เป็นค่าตอบแทนให้กับนักวิจัยตามประเภท
ของนักวิจัย คุณสมบัติของนักวิจัยและจำนวนนักวิจัย
4.1 ประเภทนักวิจัย ให้ระบุแบ่งประเภทนักวิจัยตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้
แบ่งประเภทนักวิจัยไว้ 12 สาขาวิชาการ ดังนี้
(1) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
(2) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(3) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
(4) สาขาเกษตรและชีววิทยา
(5) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
(6) สาขาปรัชญา
(7) สาขานิติศาสตร์
(8) สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
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(9) สาขาเศรษฐศาสตร์
(10) สาขาสังคมวิทยา
(11) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
(12) สาขาการศึกษา
4.2 คุณสมบัตินักวิจัย ให้ระบุคุณสมบัตินักวิจัย เช่น การศึกษา ผลงาน เป็นต้น
4.3 จำนวนนักวิจัย ให้ระบุจำนวนนักวิจัย
5. หมวดค่าจ้าง (บาท) ให้ระบุการแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจ้างวิจัยที่ผู้วิจัยจะต้อง
มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวิจัยที่ต้องมีการจ้างให้ดำเนินการเพื่อให้ดำเนินการให้
งานวิจัยสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
6. หมวดค่าใช้สอย (บาท) ให้ระบุการแจงรายละเอียดที่เป็นค่าใช้จ่ายในงานวิจัยที่ผู้วิจัย
ต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานในงานวิจัยให้สำเร็จ
7. ค่าวัสดุ (บาท) ให้ระบุการประมาณการจำนวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการ
ดำเนินงานวิจัยในการ ตามหน้าที่เพื่อให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้มีการแจงรายละเอียดจาก
วงเงินค่าจ้างที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยกออกเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือค่าวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจ้างนั้นๆ ที่คู่สัญญาจะต้องนำมาใช้ในการ
ดำเนินการตามสัญญา
8. ค่าครุภัณฑ์ (บาท) ให้ระบุครุภัณฑ์ที่ผู้วิจัยจำเป็นต้องใช้ในงานวิจัยเพื่อให้งานวิจัยนั้น
สำเร็จและเป็นครุภัณฑ์ ที่ผู้วิจัยจะต้องดำเนินการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ในงานวิจัยนั้น
9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ดูงานของคณะผู้วิจัยและหรือของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ว่าจ้าง
หรือเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินที่รวมไว้ในสัญญาจ้างหรือในสัญญา
ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนั้น
9.1 จำนวน (คน) ให้ระบุจำนวนคนที่เป็นเจ้าหน้าที่และคณะนักวิจัยที่เดินทางไป
ต่างประเทศหรือศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ
9.2 จำนวนเงิน (บาท) ให้ระบุจำนวนค่าใช้จ่ายต่อคนที่เดินทางไปต่างประเทศหรือ
ศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ
10. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (บาท) หมายถึง ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานวิจัย
นอกเหนือจากรายการที่ 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 ที่ต้องมีขึ้นตามลักษณะของงานนั้น ๆ เฉพาะเรื่อง
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11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับงานจ้างวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย
และ TOR ให้ ร ะบุ ชื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ เป็ น ผู้ ก ำหนดขอบเขตดำเนิ น การ (TOR : Terms of
Reference) และรายละเอียดของงานวิจัย ที่หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์ที่จะให้ดำเนินการ ซึ่ง
แสดงถึงรายละเอีย ดที่ต้องการให้ คู่สั ญ ญาดำเนินการ รวมทั้งขอบเขตความรับผิ ดชอบอื่น ๆ ของ
คู่สัญญาที่จะต้องดำเนินการตามหน้าที่ และเป็นเอกสารที่มีความสำคัญต่อคุณภาพของผลงานและใช้
เป็นเอกสารอ้างอิงที่ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา รวมถึงกำหนดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายและ
ที่มาของการกำหนดค่าใช้จา่ ยโดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี
12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาโดยกำหนดอัตราจ้าง
งานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัยจากวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของนักวิจัยเป็นสำคัญ
หมายเหตุ :
1. หากขอบเขตการดำเนินงาน ((TOR : Terms of Reference) มีราคาในแต่ละรายการ
แล้ว หน่วยงานของรัฐอาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้
2. กรณีกำหนดจำนวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจำนวนเงิน
ตามแบบนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้
คู่มือแนวทางการเปิดเผย
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

เงื่อนไขการประกาศ
วงเงินที่ต้องประกาศ เกินกว่าหนึ่งแสน (100,000) บาท
วิธีการประกาศ 2 แห่ง
1. ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
2. เว็ปไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง/เว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาที่ประกาศ
1. กรณีการจัดหาที่มีการแข่งขันที่ต้องประกาศเชิญชวน ตั้งแต่วันที่ มีการประกาศขอบเขต
ดำเนินการ TOR ให้ประกาศไปจนถึงวันที่ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อจัดจ้างหรือเมื่อพ้น 30
วั น นั บ แต่ วั น ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาผลหรื อ ผู้ มี อ ำนาจหน้ า ที่ พิ จ ารณาผลเสนอ
ความเห็นต่อผู้มีอำนาจอนุมตั ิสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วแต่ระยะเวลาใดถึงกำหนดก่อน
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2. กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน ภายในสาม (3) วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจ
อนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง หรืออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง
3. กรณีที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างโดยพลันเร่งด่วน ให้ประกาศพร้อมกับการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน
สามสิบ (30) วันนับแต่วันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
4. การแก้ไขสัญญามีผลกระทบต่อจำนวน ปริมาณ ชนิ ดของวัสดุ พัสดุ หรือเปลี่ยนแปลง
ชนิดของสินค้าหรือบริการหรือรูปแบบรายการจากที่เคยประกาศไว้ อย่างน้อย 30 วัน
บทกำหนดโทษ
มาตรา 103/8 วรรคสอง หน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนหรือไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง มีความผิดทางวินัย หรือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตำแหน่ง หรือต้องพ้นจาก
ตำแหน่งแล้วแต่กรณี
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ
พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
มาตรา 103/7 วรรคสอง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต ในกรณีที่มี
การทำสัญญาระหว่างงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ให้บุคคล
หรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น มีหน้าที่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่
เป็ น คู่สั ญ ญากับ หน่ วยงานของรั ฐต่อ กรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญ ชีงบดุล ปกติที่ ยื่น ประจำปี
เพื่อให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและการคำนวณภาษีเงินได้ในโครงการที่เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐดังกล่าวทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ปปช.กำหนด
ให้ใช้บังคับกับสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2557 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 สัญญามูลค่าตั้งแต่ 500,000.-บาท ขึ้นไป
สัญญา 4 ประเภท ดังนี้
1. สัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุหรือการพัสดุ
2. สัญญาสัมปทาน
3. สัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย
4. สัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
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การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย
คำชี้แจง
เพื่อให้นักวิจัยเกิดความเข้าใจการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ที่สนับสนุนทุนจากงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเพื่อให้ง่ายต่อการรับการประเมิน
ข้อเสนอโครงการวิจัย โดยคณะอนุกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จึงขอชี้แจงวิธีการเขียนแต่ละส่วน และแต่ละหัวข้อที่ระบุในแบบข้อเสนอโครงการวิจัยดังรายละเอียด
การเขียนชือ่ โครงการวิจัย
ระบุ ชื่ อ โครงการวิจั ย ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ กรณี เป็ น โครงการวิจั ย ภายใต้ แ ผน
งานวิจัย ให้ระบุชื่อแผนงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเขียนชื่อเรื่องโครงการการวิจัยโดย
หลักการแล้วเขียนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา (ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม) หรืออาจ
แยกวิเคราะห์ออกเป็นส่ วน ๆ กล่าวคือ เมื่อตั้งชื่อเรื่อแล้วและอ่านต้องพบคำตอบของคำถามเหล่านี้
คือ
1. โครงการวิจัยที่ไม่อ้างอิงเชิงพืน้ ที่
เช่นงานวิจัยพื้นฐาน(Basic Research) ซึ่งหมายถึง โครงการวิจัยที่เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว
ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากพื้นที่การวิจัย ชื่อโครงการวิจัย
ลักษณะนี้เมื่ออ่านแล้วต้องตอบได้ว่า
1. อะไรคื อ ปั ญ หาการวิจั ย หรือ นั ก วิจัยต้ องการ แก้ปั ญ หา เกี่ย วกับ เรื่อ งอะไร หรือ
นักวิจัยต้องการทำอะไร
2. นักวิจัยแก้ปัญหาอย่ างไร นั่นคือต้องตอบได้ว่านักวิจัยใช้แนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ/
วิธีการใดมาใช้เป็นแนวทางดำเนินการตอบปัญหา
2. โครงการวิจัยที่อ้างอิงเชิงพื้นที่
เช่น โครงการวิจั ย เชิงปฏิ บั ติก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม(Participatory Action Research) ซึ่ ง
หมายถึงโครงการวิจัยที่เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ผลการวิจัยมีผลเฉพาะภายใต้บริบทของพื้นที่ที่ทำวิจัย
นั้น อาจไม่สามารถอ้างอิงหรือนำไปใช้แก้ปัญหาของพื้นที่อื่นที่มีบริบทแตกต่ างกัน ชื่อโครงการวิจัย
ลักษณะนี้เมื่ออ่านแล้วต้องตอบได้ว่า
1. อะไรคือปัญหาการวิจัย หรือ นักวิจัยต้องการ แก้ปัญหา เกี่ยวกับเรื่ องอะไร หรือ นักวิจัย
ต้องการทำอะไร
2. นักวิจัยแก้ปัญหาอย่างไร นั่นคือต้องตอบได้ว่านักวิจัยใช้แนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ/วิธีการ
ใดมาใช้เป็นแนวทางดำเนินการตอบปัญหา
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3. ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลหลัก/คือกลุ่มใด
4. พื้นที่เป้าหมายของการวิจัยคือที่ใด ถ้าไม่ระบุในส่วนของชื่อเรื่องโครงการวิจัย อาจระบุใน
ขอบเขตการวิจัย ด้านพื้นที่และระยะเวลา

คำชี้แจงการเขียนส่วน ก.
1.ระบุโครงการวิจัยเป็นโครงการวิจัยใหม่ หรือเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง (ปีที่ 2 เป็นต้นไป)
กรณีเป็นโครงการวิจัยต่ อเนื่องต้องระบุจำนวนระยะเวลาที่ทำการวิจัยทั้งหมด และปีงบประมาณที่
เสนอขอว่าเป็นปีที่เท่าใด พร้อมทั้งระบุรหัสโครงการวิจัยด้วย
2. ระบุ ค วามสอดคล้ อ งของโครงการวิ จั ยกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของชาติ
(ตรวจสอบจาก web site ของสถาบันวิจัยและพัฒนา/คู่มือประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงาน
ภาครัฐของ วช.) โดยระบุความสอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์ และระบุกลยุทธ์การวิจัย ที่
สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ พร้อมทั้งระบุแผนงานวิจัยที่สอดคล้องมากที่สุดในกลยุทธ์การ
วิจัยนั้น ๆ
3. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของจังหวัดลำปาง
โดยระบุความสอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์ และระบุกลยุทธ์การวิจัยที่สอดคล้องมากที่สุด
ในยุทธศาสตร์นั้นๆ (ตรวจสอบจาก web site ของสถาบันวิจัยและพัฒนา) พร้อมทั้งระบุแผนงานวิจัย
ทีส่ อดคล้องมากที่สุดในกลยุทธ์การวิจัยนั้น ๆ
หมายเหตุ : หากโครงการวิ จัย ไม่ ส อดคล้ อ งตามข้ อ 1 - 3 ไม่ ต้ อ งระบุ แต่ ต้ อ งระบุ ค วาม
สอดคล้องกับ 4 เสมอ
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การเขียนผู้รับผิดชอบ

คำชี้แจงการเขียนส่วน ข: องค์ประกอบในการจัดทำ
โครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยดังหัวข้อ 1 ของแบบเสนอโครงการวิจัย
ระบุชื่อ-สกุลผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมงานวิจัยหัวข้อ 2 (ถ้ามี) กรณีที่โครงการวิจัย
มีผู้ร่วมงานวิจัย ให้แบ่งภาระงานออกเป็นสัดส่วนโดยสร้างข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมวิจัยว่า แต่ละคนจะมี
สัดส่วนของภาระงานใด เฉพาะหัวหน้าโครงการวิจัยควรมีสัดส่วนภาระงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ทั้งนี้เพราะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อสัญญาการรับทุนและความสำเร็จของโครงการวิจัย
สำหรั บ หน่ ว ยงานหลั ก และหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย อาจเขี ย นระบุ เป็ น ระดั บ
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวงพร้อมทั้งสถานที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ถ้ามีหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมกับโครงการวิจัย ระบุชื่อหน่วยงานอธิ บายถึง
ลั ก ษณะและสั ด ส่ ว นของงานที่ แต่ ล ะหน่ ว ยงานมี ส่ ว นร่ว มดั งกล่ าว (ถ้ามี ) รวมทั้ งระบุ ชื่ อหั ว หน้ า
โครงการวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
การเขียนคำสำคัญ
คำสำคั ญ (Key Word) เป็ น คำที่ ก ำหนดขึ้ น เพื่ อ สำหรั บ การสื บ ค้ น /ขยายความของ
โครงการวิจัย ไม่ใช่คำนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนั้ น นักวิจัยจึงไม่ต้องให้นิยามความหมายคำสำคั ญเพียง
ระบุว่า โครงการวิจัยมีคำสำคัญใดบ้างแม้บางคำสำคัญอาจเป็นคำเดียวกับนิยามศัพท์เฉพาะ เพราะคำ
ดังกล่าวต้องนิยามเป็นคำศัพท์เฉพาะดังกล่าวหัวข้อ 12 อยู่แล้ว ปกติแต่ละโครงการวิจัยมีคำสำคัญไม่
มากนัก ชื่อโครงการวิจัยเป็นทีม่ าของสำคัญ
การเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย
1. สาระสำคัญของการเขียน
เมื่อเขียนปัญหาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยจบอ่าน ต้องสามารถตอบคำถามว่า
1.1 อะไรคือปัญหาการวิจัย
1.2 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ หรือวิธีการที่นักวิจัยใช้เป็นแนวทางดำเนินการตอบปัญหา
คืออย่างไร/ของใคร
1.3 ปัญหาการวิจัยมีความสำคัญอย่างใดจึงเป็นเหตุจูงใจให้ต้องทำการวิจัย
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1.4 สาเหตุ หรือ ที่มาของปัญหาการวิจัยเป็นอย่างไร
1.5 คุณค่าของงานวิจัยภายหลังการสิ้นโครงการคืออะไร
2. ส่วนประกอบของการเขียน
การเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้
2.1 ความนำ
2.2 บริบทของปัญหาการวิจัย
2.3 ปัญหาการวิจัย
2.4 สาเหตุ/ที่มาของปัญหาการวิจัย
2.5 ความสำคัญของปัญหาการวิจัย
2.6 แนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ/วิธีการที่ใช้เป็นหลักคิดดำเนินการหาคำตอบของปัญหา
การวิจัย
2.7 คุณค่า หรือ ประโยชน์จากผลการวิจัย
แต่ละประเด็นกล่าวโดยละเอียดดังนี้
1.1 ความนำ เขียนให้ เห็ นว่า นักวิจัยต้องการทำวิจัยเกี่ ยวกับเรื่องใดในภาพรวม/มุม
กว้างโดยยังไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นบริบทเฉพาะของปัญหาการวิจัย ความนำอาจกล่าวถึง
1. ความสำคัญของประเด็นการวิจัยในวงวิชาการสากล
2. ยุทธศาสตร์ของโลก/ประเทศ/จังหวัด/สังคมที่ทำการวิจัย
3. วิวัฒนาการของประเด็นที่ทำการวิจัย/กฎหมาย/ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง
4. ปัญหาการวิจัยในมุมกว้าง/โดยภาพรวม
1.2 บริบ ทของปั ญ หาการวิจัย เขีย นให้ เห็ นว่า สภาพสั งคม ชุ มชน กลุ่ ม คน เรื่องที่
ทำการศึกษามีบริบท/สภาวะที่คงอยู่ ณ เวลาที่ทำการวิจัย เป็นอย่างไร/มีความสำคัญอย่างไร การ
นำเสนอส่วนนี้ทำให้เกิดความเชื่อมโยงกับปัญหาการวิจัย
1.3 ปัญ หาการวิจั ย เขียนให้ เห็ นว่า ท่ามกลางบริบทของปัญ หาการวิจัยดังกล่าวแล้ ว
อะไรคือ ปั ญ หาที่ นั ก วิจั ย ต้องการคิด ค้น หาคำตอบ ปั ญ หาการวิ จั ยเป็ น ส่ ว นที่ เจ้ าของแหล่ งทุ น ให้
ความสำคัญ ในการที่จะสนั บสนุ นหรือปฏิเสธสนับสนุนเงินทุน นักวิจัยต้ องเขียนปัญหาการวิจัยให้
ชัดเจน
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1.4 สาเหตุของปัญหาวิจัย เขียนให้เห็นว่า จากปัญหาการวิจัยที่หยิบยกขึ้นมานั้นอะไร
คือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การทราบสาเหตุที่แท้จริ งของปัญหามีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้
มองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาวิจัยตรงตามสาเหตุ ยกเว้นบางโครงการวิจัยอาจเป็นการวิจัยเพื่อหา
สาเหตุของปัญหาก่อนที่จะดำเนิ นการแก้ปัญหา โครงการวิจัยดังกล่าวจึงไม่ต้องนำเสนอส่วนที่เป็ น
สาเหตุของปัญหา
1.5 ความสำคั ญ ของปั ญ หาการวิ จัย เขี ย นให้ เห็ น ว่า ปั ญ หาการวิจั ยมี ค วามสำคั ญ
อย่างไร/มีผลกระทบอย่างไรนักวิจัยจึงต้องทำการวิ จัย ความสำคัญของปัญหาการวิจัยที่ดีเมื่อนำเสนอ
แล้วควรอยู่ในกรอบของลักษณะปัญหาการวิจัย ความสำคัญของปัญหาการวิจัยเป็นความสำคัญอีก
ส่วนหนึ่งที่เจ้าของแหล่งทุนจะอนุมัติหรือปฏิเสธทุนสนับสนุนโครงการ นักวิจัยจึงไม่ควรละเลยที่จะ
กล่าวถึง
1.6 แนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ/วิธีการ เขียนให้เห็นว่านักวิจัยใช้แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
วิธีการใดที่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย (ซึ่งเป็นผลจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)มา
เป็ นแนวทางในการคิดค้น หาคำตอบของปั ญ หาการวิจัย การละเลยที่จะเขียนกล่ าวให้ เห็ นส่ ว นนี้
ชี้ให้เห็นว่า นักวิจัยใช้วิธี การแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก (Try and Error) หรือขาดหลักคิด เจ้าของ
แหล่งทุนจึงปฏิเสธที่จะอนุมัติทุนสนับสนุนโครงการ เพราะเป็นความเสี่ยง
1.7 คุณค่า หรือ ประโยชน์ จากโครงการวิจัย เขียนให้เห็นว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย
แล้ว จะนำผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Outcome) อย่างไร หรือ ผลกระทบ (Impact) ที่เกิด
จากการใช้ผลของโครงการวิจัยคืออย่างใด
2. การอ้างอิง
เพื่อยืนยันว่าข้อความที่นักวิจัยกล่าวถึ งมีหลักฐานที่น่าเชื่ อถือมิใช่เกิดจากความคิดเห็น
ส่ ว นตั ว ของนั ก วิจั ย การเขี ย นส่ ว นที่ เป็ น บริ บ ทของปั ญ หาการวิ จั ย ปั ญ หาการวิจั ย สาเหตุ แ ละ
ความสำคัญของปัญหาการวิจัย แนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ/วิธีการที่ใช้เป็นหลักคิด/แนวทาง/เครื่องนำ
ทางดำเนินการคิ ดค้นหาคำตอบของปัญหาการวิจัยนั้น นักวิจัยต้องเขียนแหล่ งอ้างอิงกำกับซึ่งอาจ
อ้างอิงข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือจากเอกสารอ้างอิง
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3. การจัดลำดับการเขียน
ลำดับการเขียนควรร้อยเรีย งเนื้อหาโดยเขียนเรียงลำดั บแต่ละส่วนประกอบให้เหมาะสม
การเขียนเรียงลำดับแต่ละส่วนประกอบดังกล่าวข้อ 1.1 – 1.7 เป็นตัวอย่างที่ทำให้เกิดการร้อยเรียง
เนื้อหาที่ดี
4. หลักการเขียน
เขียนแต่ละส่วนประกอบดังกล่าวข้อ 1.1 – 1.7 นั้นต้องร้อยเรียงกันเป็นความเรียงและไม่
ควรเขีย นให้ มีย่ อหน้ายิบ ย่ อยมากเกินไปและที่ส ำคัญคือ เนื้อหาของแต่ล ะย่อหน้าควรต้องมี ความ
เชื่อมโยงหรือมีความสัมพันธ์กัน ย่อหน้า สุดท้ายต้องเขียนสรุปขมวดให้เห็นความเชื่อมโยงของแต่ละ
ส่วนประกอบเข้าด้วยกันซึ่งอาจเขียนดังตัวอย่าง
จากที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย และแนวคิด ทฤษฎี หลั กการ หรือวิธีการที่
ใช้เป็นแนวทางดำเนินการคิดค้นหาคำตอบของปัญหาการวิจัย นักวิจัยจึงทำการวิจัยโดยกำหนดโจทย์
วิจัยว่า.......................................วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อต้องการค้นหาว่า.... ...................มีผลต่อ
......................อย่างไรคุณค่า/ประโยชน์จากโครงการวิจัยคือ…………...............................
การเขียนโจทย์วิจัย
1. ความหมาย
โจทย์ วิ จั ย หมายถึ ง ข้ อ ความที่ ก ำหนดขึ้ น เพื่ อ นั ก วิ จั ยถามตั ว เองว่ าต้ อ งดำเนิ น การ/
จัดการ/ทำอย่างไรกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการที่ใช้เ ป็นแนวทางดำเนินการคิดค้ นหาคำตอบ
ของปัญหาการวิจัย จึงจะพบคำตอบของปัญหาการวิจัย
2. หลักการเขียน
หลั กการเขีย นโจทย์วิจั ย คือ นำข้อความที่เป็น ชื่อโครงการวิ จัยมาเปลี่ ยนเป็ นประโยค
คำถามเพื่อนำไปสู่การคิดค้นหาคำตอบของปัญหาการวิ จัยโดยมักลงท้ายประโยคคำถามด้วยคำว่า ทำ
อย่างไรหรือ เป็นอย่างไร เป็นต้น ไม่ใช่ลงท้ายด้วยคำดังตัวอย่าง ใช่หรือไม่ ได้หรือไม่ เป็นต้น
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การเขียนคำถามการวิจัย
1. ความหมาย
หมายถึง ข้อความที่กำหนดขึ้นเพื่อถามว่า การที่จะตอบโจทย์วิจัยได้นั้น นักวิจัยจะต้อง
ตอบคำถามย่อย ๆ ใดบ้างโดยแต่ละคำถามการวิจัยต้องอยู่ภายใต้กรอบของโจทย์วิจัย หรืออาจกล่าว
ว่า คำถามการวิจัยเปรียบเสมือนเข็ มทิศนำทางที่นักวิจัยกำหนดล่วงหน้าว่า เพื่อที่ ตอบโจทย์วิจัยนั้น
จะต้องทำกิจกรรมย่อยใดบ้าง
2. หลักการเขียน
2.1 แต่ละคำถามการวิจัยต้องอยู่ภายใต้กรอบของโจทย์วิจัย
2.2 ควรมีการเรียงลำดับคำถามการวิจัยแต่ละข้อตามลำดับกิจกรรมก่อนหลัง
2.3 คำถามการวิจั ย ต้องไม่ มากเกิน ไปจนนักวิจัยไม่ส ามารถทำกิจกรรมการวิจั ยตอบ
คำถามทั้งหมด
การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัยคือ ภาพความสำเร็จ/ผลผลิต (Output) ที่นักวิจัยต้องการเห็นภายหลัง
ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น วัตถุประสงค์การวิจัยจำแนกเป็น
1. วัตถุประสงค์หลัก
เป็นข้อความที่บอกเป้าหมายผลผลิต/กิจกรรมหลักเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย แต่ไม่บอกว่า
เพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลั กจะต้องผ่ านการทำกิจกรรมย่อยใดบ้ าง วัตถุประสงค์ห ลั กอาจเรียกว่า
วัตถุประสงค์ทั่วไป
2. วัตถุประสงค์เฉพาะ
เป็ น ข้อความที่บ อกว่า เพื่ อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ห ลั ก นัก วิจัยจะต้องทำกิจกรรมย่อย
ใดบ้าง การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยต้องวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
3. หลักการเขียน
การเขียนข้อความของแต่ละวัตถุประสงค์การวิจัยมีลักษณะดังนี้
1. ถ้าเป็นวัตถุประสงค์หลักต้องเขียนให้สอดคล้องกับชื่อโครงการวิจัย หรือ โจทย์วิจัย
2. ถ้าเป็นจุดเฉพาะ การเขียนต้องสอดคล้องกับจำนวนข้อและเรียงลำดับข้อตามลำดับข้อ
คำถามการวิจัย
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3. เขียนให้ชัด เจนว่าต้องการทำอะไร และสิ่งที่ทำต้ องอยู่ในกรอบชื่อโครงการวิจัยไม่ใช่
ออกนอกเรื่อง
4. วัตถุประสงค์ที่เขียนทุกข้อต้ องสามารถวัด หรือ นับ หรือ สังเกตได้ด้วยเครื่องมือการ
วิจัย
5. แต่ละวัตถุประสงค์การวิจัยที่เขียนขึ้นแต่ละข้อ นักวิจัยต้องถามตัวเองว่า ด้วยศักยภาพ
และปัจจัยจำกัดที่มีอยู่สามารถทำได้ไหม
6. แต่ละข้อความของวัตถุประสงค์ต้องเขียนในรูปประโยคบอกเล่า ให้สั้นกะทั ดรัดที่สุด
และ ใช้ภาษาที่ง่าย
7. แต่ ล ะข้ อ จะระบุ ปั ญ หาที่ ต้ อ งการศึ ก ษาเพี ย งประเด็ น เดี ย วเท่ านั้ น ห้ ามเขี ย นรวบ
ประเด็นปัญหาหลายๆ ประเด็น เอาไว้ในวัตถุประสงค์ข้อเดียวกัน
8. ห้ามเอาผลและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัยมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์
เพราะวั ตถุป ระสงค์เป็ น การระบุ กิจกรรมที่ นัก วิจัยต้ องทำพร้อ มทั้ งมีการวิเคราะห์ ผ ล แต่ผ ลและ
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับเป็ น เป็ นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้ นสุดโครงการวิจัยแล้ว ซึ่งอาจจะเป็น
หรือไม่เป็นตามทีน่ ักวิจัยคาดหวังไว้ก็ได้
9. คำที่ใช้เขียนขึ้นต้นประโยคของวัต ถุประสงค์ไม่ควรใช้คำว่า เพื่อศึกษา...................
เพราะมีความหมายที่กว้างไม่สามารถระบุว่าต้องการศึกษาในขอบเขตหรือแง่ใดใดบ้าง เขียนระบุเลย
ว่าต้องการทำกิจกรรมใด ตัวอย่างคำที่ใช้เขียนขึ้นต้นประโยคของวัตถุประสงค์ที่พบบ่อย เช่น
- เพื่อสำรวจ

- เพื่อระบุ - เพื่อทดสอบ - เพือ่ ยืนยัน

- เพื่อเปรียบเทียบ - เพื่อวัดผล - เพื่อค้นหา
- เพื่อกำหนด

- เพื่ออธิบาย

- เพื่อบรรยาย - เพื่อตรวจสอบ - เพื่อทดลอง

การเขียนผลและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัย
1. ความหมาย
หมายถึง สิ่งที่นักวิจัยคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย มีความสำคัญคือ ทำให้
มองเห็นคุณค่าของโครงการวิจัยและเป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ เจ้าของทุนผู้สนับสนุนโครงการวิ จัยจะใช้
เป็นเกณฑ์ในการที่จะสนับสนุนหรือปฏิเสธการให้ทุน
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2. หลักการเขียน
การเขีย นผลและประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัยควรเขียนให้ เห็ นด้ว ย 3
ประเด็นที่สำคัญคือ
2.1

ผลผลิต (Output)
หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากการกิจกรรมการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ เฉพาะของการ

วิจัยเป็นตัวตั้ง ดังนั้น การเขียนผลผลิตต้องมีความสอดคล้องและครบตามจำนวนวัตถุประสงค์การวิจัย
เฉพาะ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
หมายถึง การคาดคะเนของนักวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า จะนำผลผลิตของการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ อ ย่ างใดและใครเป็ น ผู้ ใช้ นั กวิจัยไม่ต้ องทำการติ ดตามว่ามี การเอาไปใช้ ป ระโยชน์ดั งที่
คาดหวังหรือไม่ การเขียนต้องให้เห็นผลลัพธ์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนหรือเป็นรูปธรรมเพราะเป็น
ส่วนที่แสดงให้เห็นคุณค่าของโครงการวิจัยนั้น แบบฟอร์มเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของ วช. ฉบั บ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ผลลัพธ์ที่เขียนอาจแสดงให้เห็นศักยภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับ
ส่วน ข.

1. แก้ปัญหาในการดำเนินงานของหน่วยงานที่ทำการวิจัย
2. เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป
3. บริการความรู้แก่ประชาชน
4. บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ
5. นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
7. เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย
8. อื่น ๆ (ระบุ)
หมายเหตุ
แต่ละข้อดังกล่าว 1 – 8 เมื่อกล่าวถึงแต่ละผลลัพธ์ให้ระบุชื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์กำกับด้วย
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3. ผลกระทบจากโครงการวิจัย (Impact)
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเชิงบวกภายหลังที่มีการนำผลจากโครงการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ ควรเขียนให้เห็นผลกระทบจากโครงการวิจัยอย่างชัดเจน เพราะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่แสดง
ให้เห็นคุณค่าที่สำคัญของโครงการวิจัยนั้น
การเขียนขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย หมายถึง กรอบที่นัก วิจัยระบุว่าการดำเนินการเพื่อตอบปัญหาหรือโจทย์
วิจัยนั้นเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขใด ขอบเขตการวิจัยโดยปกติแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ
1. ขอบเขตด้านประชากร/สิ่งทดลอง/ผู้ให้ข้อมูลหลัก
การเขียนแต่ละคำมีความหมายและหลักการเขียนที่แตกต่างกันคือ
1.1 ประชากร(Population) หมายถึง กลุ่มคน/สิ่งของ/สัตว์ ที่มีลักษณะอย่างเดีย วกัน
ณ เวลาใดเวลาหนึ่งและสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งนักวิจัยใช้เป็นเป้าหมายของการศึกษาผลอย่างใด
อย่างหนึ่งตามวัตถุประสงค์การวิจัย เมื่อใช้จำนวนเป็นเกณฑ์ ประชากรจำแนกเป็น 2 ประเภทคือ
ประชากรที่ ท ราบจำนวนทั้ งหมด(Finite Population) และประชากรที่ ไม่ ท ราบจำนวนที่ แท้ จริ ง
(Infinite Population) เมื่ อ นั กวิจั ย กำหนดใช้ ประชากรเป็ น แหล่ งข้ อมู ล (Source of Data) ต้ อ ง
เขียนระบุถึงกลุ่มตัวอย่าง/ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง(ถ้าสามารถระบุ) วิ ธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใน
หัวข้อวิธีดำเนินการวิจัย การเขียนขอบเขตด้านประชากรให้ระบุว่าประชากรคืออะไร/คือใคร ถ้าเป็น
ประชากรที่ทราบจำนวนให้ระบุว่าจำนวนประชากรทั้งหมดมีเท่าใด แต่ถ้าเป็นประชากรที่ไม่ทราบ
จำนวนที่แท้จริง ให้ระบุแต่เพียงว่า ประชากรคืออะไร/คือใคร
1.2 สิ่งทดลอง (Experimental Material) ในการวิจัยเชิงทดลอง ข้อมูลที่ต้องการเกิด
จากความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งทดลอง กับ ตัวกระทำ (Treatment))
สิ่งทดลอง อาจเป็นคำนามที่นับได้ เช่น จำนวนของผลลางสาด จำนวนสัตว์ชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง หรืออาจเป็นคำนามที่นับเป็นหน่วยโดยตรง
ไม่ได้โดยเฉพาะของเหลวชนิดต่าง ๆ แต่สามารถบอกเป็นปริมาตร หรือ ปริมาณว่ามีมากน้อยเท่าใด
เช่น น้ำปริมาตร100 มิลลิลิตร เป็นต้น
สำหรั บ สิ่ งทดลองที่ เป็ น คำนามที่ นั บ ได้ และแต่ ล ะหน่ ว ยมี ค วามแปรผั น ในกลุ่ ม
เดียวกัน หน่วยทดลองในลักษณะนี้มีความหมายเช่ นเดียวกับ ประชากร เช่น การวิจัยเชิงทดลองเพื่อ

49

ทดลองสมมติฐาน การให้ยา A กับคนไข้ที่เป็นโรค B น่าจะให้ผลในการรักษาดีกว่าการให้ยา C เป็น
ต้น จากดังยกตัวอย่าง ถ้ากล่าวในแง่ของประชากรของการวิจัยคือ คนไข้ที่เป็นโรค B เช่นเดียวกันถ้า
กล่าวในแง่การทดลอง สิ่งทดลองคือ คนไข้ที่เป็นโรค B ซึ่งจะถูก Treatment ด้วยยา A ละ C
เมื่อนั กวิจั ยกำหนดใช้ สิ่ งทดลองเป็นแหล่ งข้อมูล (Source of Data) ต้องเขียนระบุถึง
หน่ ว ยทดลอง/ขนาดของหน่ วยทดลอง (ถ้ าสามารถระบุ ) วิ ธี การคั ดเลื อกหน่ ว ยทดลองในหั ว ข้ อ
วิธีดำเนินการวิจัย
การเขียนขอบเขตด้านสิ่งทดลองให้ระบุว่าสิ่งทดลองคืออะไร ถ้าสิ่งทดลองเป็นคำนามที่นับ
ได้และมีความแปรผันระหว่างแต่ละหน่วยให้ระบุจำนวนทั้งหมด แต่ถ้าเป็นสิ่งทดลองเป็นคำนามที่นับ
ไม่ได้ ให้ระบุแต่เพียงว่า สิ่งทดลองคืออะไร
1.3 ผู้ให้ ข้อมู ลหลัก (Key Person) หมายถึง กลุ่ มคนที่มี ความรู้ ในเรื่องใดเรื่องอย่าง
เฉพาะและมีจำนวนไม่มาก เช่น ภูมิปัญญาหรือปราชญ์ช าวบ้าน เป็นต้น ผู้ให้ข้อมูลหลักใช้บ่อยกับ
โครงการวิจัยเชิงคุณภาพและมีความจำเพาะกับบริบทพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
การเขียนถึงผู้ให้ข้อมูลหลักต้องระบุคุณสมบัติ ที่ต้องการตามวัตถุประสงค์การวิจั ย
เช่น ระบุว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักคือภูมิปัญญาท้องถิ่นการย้อมผ้าหม้อห้อมของจังหวัดแพร่ เป็นต้น
2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา/เนื้อหา
2.1 ตัวแปร(Variable) หมายถึง คน สัตว์ สิ่งของ ปรากฏการณ์ซึ่งเมื่อกล่าวถึงแล้วมี
ค่าที่เกิดจากการสังเกต การวัด หรือ การนับอย่างน้อยตั้งแต่ 2 ค่าหรือระดับ เช่น เพศของคนมี 2 ค่า
คือ เพศหญิง และเพศชาย แต่คำว่า “คน” มีความหมายเดียวจึงไม่จัดเป็นตัวแปร ความสวย อาจมีค่า
อย่างน้อย 3 ระดับ คือ สวยที่สุด สวยรองเป็นอันดับ 2 และสวยรองเป็นอันดับ 3 หรือ จากตัวอย่ าง
งานวิจัยเช่น การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชตามเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูเมี่ยง
วนอุทยานคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จากชื่องานวิจัยพบว่า ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
จัดเป็น ตัวแปร เพราะชนิด ของพืชตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวมีค่าการสังเกตมากกว่า 1 ชนิ ด แต่
เส้นทางการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่จัดเป็นตัวแปรเพราะมีค่าการสังเกตเพียงค่าเดียว
ในการวิจัย ถ้ าค่าของตัวแปรใดเป็นปัจจัยหรือเป็ นเงื่อนทำให้เกิดผลอย่างใดอย่าง
หนึ่ งที่ ต้อ งการศึ กษา เรี ย กตั ว แปรนั้ น ว่า ตั ว แปรต้น (Independent Variable) ส่ ว นผลที่ เกิด จาก
เงื่อนไขของแต่ละตัวแปรต้น ((Dependent Variable) คือ ตัวแปรตาม การเขียนถึงตัวแปรที่ศึกษาให้
เขียนระบุว่า
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1. ถ้าเป็ น การวิ จั ย เชิ งทดลอง ต้ อ งเขี ย นให้ เห็ น กระบวนการกระทำของสิ่ งที่ ใช้
กระทำ เช่น จากโครงการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยระหว่างการใช้
เนื้อหอยเชอรี่และปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารเลี้ยง จากตัวอย่าง ตัวแปรต้นคือการทดลอง
เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยด้วยสูตรอาหารที่แตกต่างกันซึ่งมี 2 ค่าให้เขียนว่า ตัวแปรต้นคือ การทดลองเลี้ยง
ปลาดุกบิ๊กอุยด้วยสูตรอาหารที่มีปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีน และ การทดลองเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยด้วยสูตร
อาหารที่มีเนื้อหอยเชอรี่เป็นแหล่งโปรตีน ไม่ใช่เขียนว่า ตัวแปรต้นคือ สูตรอาหารเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยที่
มีปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีน และ สูตรอาหารเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยที่มีเนื้อหอยเชอรี่เป็นแหล่งโปรตีน
การเขียนดังยกตัวอย่างไม่เห็นกระบวนการกระทำ ถือว่าผิดหลักการเขียนถึงตัวแปรต้ นและมักพบ
บ่อย ส่วนตัวแปรตามคือ การเจริญเติบโตของประหลาดดุกบิ๊กอุ ยซึ่งมี 2 ค่า ดังนั้น ต้องเขียนว่า ตัว
แปรตามคือ การเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่มีปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีน
และ การเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่มีเนื้อหอยเชอรี่เป็นแหล่งโปรตีน ไม่ใช่
เขียนว่า การเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุย
2. ถ้าเป็นการวิจัยเชิงสำรวจและตัวแปรของการวิจัยมีเพียงตัวเดียว ให้เขียนว่า ตัว
แปรที่ศึกษาคือ........
3. ถ้าเป็นการวิจัยเชิงสำรวจและตัวแปรที่ศึ กษามีมากกว่า 1 ตัวแปร และสามารถ
ระบุได้ว่า ตัวแปรกลุ่มหนึ่งเป็นปัจจัยเหตุที่จะทำให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเขียนต้องระให้ปัจจัย
เหตุเป็นตัวแปรต้น และเขียนผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื่องจากปัจจัยเหตุเป็นตัวแปรตาม
ตัวแปรที่ศึกษาคือสิ่งใดบ้าง ซึ่งอาจเขียนให้เห็นถึงตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ในการวิจัยทาง
การศึกษาที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนในสาระการเรียนรู้ใดเฉพาะนอกจากจะเขียนให้เห็นขอบเขตด้านตัว
แปรแล้ว ต้องเขียนให้เห็นว่าสาระการเรียนรู้ที่นำมาวิจัยนั้นมีขอบเขตอย่างใด
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาและพื้นที่การวิจัย
ขอบเขตด้านระยะเวลา หมายถึง การระบุว่าระยะเวลาเวลาที่จะดำเนินการวิ จัยให้แล้ว
เสร็จ เกิดขึ้น ในช่วงระยะเวลาใด ระยะเวลาการวิจัยจะมีผลต่อข้อมูลการวิ จัยโดยเฉพาะการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนเพราะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตามเวลา
การเขียนถึงขอบเขตด้านระยะเวลาจึงต้องเป็นช่วงเวลาไม่ใช่จำนวนเวลา เช่น ไม่ระบุว่า
ระยะเวลาที่ทำการวิจัยคือ 1 ปี แต่ต้องเขียนระบุเป็น กันยายน พ.ศ. 255.... –สิงหาคม 255....เป็นต้น
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สำหรับขอบเขตด้านพื้นที่การวิจัย ให้เขียนระบุว่าพื้นที่ทำการวิจัยคือที่ใด พื้นที่การวิจัย
แต่ละพื้นที่จะมีบริบทด้านต่าง ๆ เฉพาะและแตกต่างจากบริบทของพื้นที่อื่น ดังนั้น จึงมีผลต่อข้อมูล
การวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยทางสังคมศาสตร์ซึ่งบริบทของพื้นที่มีผลต่อการกำหนดวิถีการดำเนินชีวิต หรือ
พฤติกรรมของคนในพื้นที่นั้น
การเขียนนิยามคำศัพท์เฉพาะ
คำศัพท์เฉพาะ หมายถึง
1. คำศัพ ท์ ที่ นั กวิจั ย บั ญ ญั ติขึ้ น ใช้ เฉพาะในโครงการวิจัย ของตนโดยที่ คำศั พ ท์ ดั งกล่ าวมี
ความหมายเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแตกต่างจากคำศัพท์ทั่วไป หรือ
2. คำศัพท์ที่มีหลายความหมายซึ่งนักวิจัยต้องเลือกใช้ความหมายใดความหมายหนึ่ง ดังนั้น
เมื่อเลือกแล้วต้องนิยามความหมายทีเ่ ลือกเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
นิยามคำศัพท์เฉพาะจำแนกเป็น 2 ลักษณะคือ
1. การนิยามคำศัพท์ทั่วไป
หมายถึง การเขียนนิยามความหมายกับคำศัพท์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นเพื่อ
วัด นับ หรือ สังเกตตัวแปรตาม
2. การนิยามศัพท์เฉพาะ/เชิงปฏิบัติการ
หมายถึง การเขียนนิยามความหมายตัวแปรตามแนวคิด/ทฤษฎี/หลั กการ/วิธีการเพื่อที่
ระบุว่าจะวัด นับ หรือสังเกตสิ่งใด/เงื่อนไขใด/พฤติกรรมใด ดังนั้น แนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ/วิธีการที่
นำมาสร้างเป็นนิยามความหมายตัวแปรตามต้องเป็นผลจากการทบทวนเอกสารและโครงการวิจัย ที่
เกี่ย วข้อ งที่ มาของคำนิ ยามเชิ งปฏิ บั ติปรากฏ 2 ส่ วน ส่ วนแรกคื อ จากชื่ อโครงการวิจัย ส่ วนที่ 2 จาก
วัตถุประสงค์การวิจัย
การเขีย นนิ ย ามเชิงปฏิบัติการต้องระบุ ให้ เห็ นก่อนว่าอาศัยแนวคิด/ทฤษฎี/หลั กการ/
วิ ธี ก ารของใครบ้ า ง(เขี ย นกล่ า วเฉพาะชื่ อ โดยไม่ ต้ อ งยกข้ อ ความ)ที่ น ำมากำหนดเป็ น นิ ย ามเชิ ง
ปฏิบัติการ แล้วจึงเขียนนิยามความหมายตัวแปรตามตาม แนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ/วิธีการนั้น
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การเขียนสมมติฐาน(ถ้ามี)/กรอบแนวคิดการวิจัย
1. สมมติฐานการวิจัย
1.1 ความหมาย หมายถึง ข้อความที่นักวิจัยนำเสนอเพื่อคาดคะเนคำตอบ/สาเหตุของ
ปัญหา/หรือคาดคะเนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยข้อความที่ เขียนนั้นต้อง
อ้างอิงแนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ/วิธีการที่เหมาะสมสนับสนุน
1.2 หลักการเขียน ลักษณะข้อความของสมมติฐานเมื่อเขียนแล้วต้อง
1. สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย/โจทย์วิจัย
2. มี แนวคิ ด /ทฤษฎี /หลั ก การ/วิธี ก ารอ้ างอิ งสนั บ สนุ น (ส่ ว นนี้ ต้ อ งปรากฏในส่ ว น
ทบทวนเอกสารและโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง)
3. แนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ/วิธีการที่นำมาอ้างอิงต้องสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาการ
วิจัย
2. กรอบแนวคิดการวิจัย
2.1 ความหมาย หมายถึ ง ข้ อ ความ หรื อ แผนภู มิ ที่ นั ก วิ จั ย นำเสนอเพื่ อ ให้ เห็ น ว่ า
สาระสำคัญ (Concept) การทำวิจัยคืออย่างไร โดยสาระสำคัญดังกล่าวอย่างง่ายสุดอาจแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาโดยมีกรอบแนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ/วิธีการ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รองรับซึ่งก็คือสมมติฐานการวิจัย แต่กรอบแนวคิดอาจขยายแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา
สาเหตุของปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา ผลผลิต ผลประโยชน์ และผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัย
2.2 หลักการเขียน การเขียนกรอบแนวคิดไม่มีหลักการเขียนที่แน่นอนตายตัว นักวิจัย
บางท่านอาจเสนอกรอบแนวคิดให้เห็นเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สาเหตุ ของปัญหา ตัวแปร
ต้นและตัวแปรตาม โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวรองรับกับแนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ/วิธีดำเนินการที่
สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและสาเหตุนั้น ด้วยเหตุดังกล่าวข้อเสนอโครงการวิจัยจึงกำหนดหัวข้อ
สมมติฐานการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัยให้เป็นหัวข้อเดียวกัน แต่นักวิจัยบางท่านอาจขยายกรอบ
แนวคิดการวิจั ยมากกว่าการเขีย นสมมติฐ านการวิจัย เช่น การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยให้ เห็ น
ความสัมพัน ธ์ระหว่างปั ญหาการวิจัย สาเหตุ ของปัญหา แนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ/วิธีการที่ใช้ เป็น
แนวทางดำเนินการหาคำตอบของปัญหาการวิจัย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการวิจัย หรือ
อาจกล่ าวว่าเขีย นให้ เห็ น ความสั ม พั น ธ์ระหว่าง ตั วป้ อ น(Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิ ต
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ผลลัพธ์ และผลกระทบโดยกรอบแนวคิดดัง กล่าว อาจเขียนนำเสนอในลักษณะการบรรยายความ
หรือ แผนภูมิถ้าเขียนเป็นแผนภูมิอาจกำหนดกรอบการเขียนดังแผนภูมิ

การเขียนการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ความสำคัญ
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญต่อ นักวิจัยอย่างยิ่งเพราะทำ
หน้าที่ตอบปัญหาต่าง ๆ ของการทำวิจัยนักวิจัยต้องทำการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
ที่ทำวิจัยนักวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นตัดสิ นใจว่าปัญหาที่ค้นพบนั้นเป็นปัญหาการวิจัยหรือปัญหาที่มีคำตอบ
แล้วจนสิ้นสุดการอภิปรายผลการวิจัยจึงอาจกล่าวว่าการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคือที่
ปรึกษาของนักวิจัย
2. ประเด็นที่ต้องการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเขียนนำเสนอ
เป็นการยากที่จะตอบว่านักวิจัยควรต้องทำการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
ประเด็นหรือหัวข้อใดบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า นักวิจัยยังขาดความรู้ในเรื่องใดเกี่ยวกับปัญหาการวิจัยที่
ต้องการคิดค้นหาคำตอบ แต่ขอเสนอแนะประเด็นกว้าง ๆ โดยเขียนทบทวนให้เห็น
2.1 ความรู้ความเข้าใจกับปัญหาการวิจัย เช่น ทบทวนเกี่ยวกับ ความหมาย สาเหตุของ
ปั ญ หา สภาวะของปั ญ หาที่ เป็ น อยู่ ณ เวลาที่ ทำการวิจัย ความรุน แรงหรื อผลกระทบของปั ญ หา
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (ถ้ามี) เป็นต้น
2.2 แนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ/วิธีการที่ ใช้เป็นแนวทางดำเนินการหาคำตอบของปัญหา
การวิจัย ส่วนนี้เปรียบเสมือนเครื่องส่องสว่างที่นักวิจัยใช้ส่องเข้าไปในความมืดเพื่อให้มองเห็นคำตอบ
หรือภาพของปั ญ หาในลั กษณะนามธรรม (ซึ่งก็คือสมมติฐ านของการวิจัยนั้น) แต่ข้อเท็จจริงของ
คำตอบหรือภาพจะเป็นอย่างที่นักวิจัยเห็นหรือไม่นั้น นักวิจัยจะต้องทำการตรวจสอบโดยการสัมผัส
ภาพนั้นด้วยการรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์ ดังนั้น ปัญหาการวิจัยเดียวกันแต่นักวิจัยคนละคน
กันอาจใช้แนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ/วิธีการที่แตกต่างกันและย่อมมีสมมติฐานการวิจัยที่แตกต่างกันด้วย
แต่ละแนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ/วิธีการที่นักวิจัยนำเสนอต้องมีความสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยมาก
ที่สุด
2.3 ตัวแปรตาม เป็นการทบทวนให้เห็นแนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ/วิธีการมากำหนดนิยาม
ศัพท์เชิงปฏิบัติการตัวแปรตามซึ่งกล่าวโดยละเอียดแล้วในหัวข้อการนิยามศัพท์เฉพาะ
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2.4 เครื่องมือการวิจัยโดยเฉพาะเครื่องมือวัด นับ หรือสังเกตตัวแปรตามตามนิยามศัพท์
เชิงปฏิบั ติการ เช่น ทบทวนเกี่ยวกับ ความหมาย ส่วนประกอบ หลักการทำงาน วิ ธีการสร้าง (ถ้า
นักวิจัยต้องสร้างเอง) วิธีการใช้ ข้อจำกัดในการใช้ (ถ้ามี)
2.5 บริบทของพื้นที่ โครงการวิจัยเชิงพื้นบางเรื่องนักวิจัยอาจต้องทำการทบทวนเอกสาร
และโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริบทของพื้นที่ เพราะบริบทดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อผลการผลวิจัย
2.6 โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ต้องทำการทบทวนเฉพาะเรื่องที่ความสัมพันธ์กับปัญหาการ
วิจัยของตนเองเพื่อที่จะบุให้ได้ว่า งานวิจัยของตนเองมีความแตกต่างจากผลงานวิจัยของผู้อื่นในประเด็น
ใด นอกจากนี้ยังมองให้เห็นแนวทางการวิจัย ปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ เครื่องมือที่ จะ
นำมาใช้ในการวิจัย
หมายเหตุ
1. แต่ละประเด็นที่เสนอแนะให้ต้องทำการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวก่อนหน้าเป็นเพียงแนวทางเสนอแนะเท่านั้น ข้อเท็จจริงแล้วนักวิจัยอาจเพิ่มบางประเด็น/หัวข้อ
ตามดุลพินิจของตนเอง
2. การทบทวนเอกสารและงานวิจั ยที่ เกี่ย วข้ องระหว่างการทำวิท ยานิพ นธ์ห รือ
ปริ ญ ญานิ พ นธ์จ ะมี ความแตกต่างกับ การทำวิจัย ทั่ว ไป กล่ าวคือ สำหรับ การทำวิท ยานิ พ นธ์ห รือ
ปริญญานิพนธ์นั้นนักวิจัยจะต้องทำการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายเพื่อ
แสดงภูมิรู้โดยผลการทบทวนบางส่ วนอาจไม่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย สำหรับการทำวิจัยทั่วไป
นั้นนักวิจัยจะทำการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้มาใช้เฉพาะงานวิจัยของ
ตนเอง
3. การอ้างอิง
การเขีย นอ้างอิงแหล่งที่ มาของข้อความถือเป็นหั วใจสำคัญ ของการบทวนเอกสารและ
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยควรเรียนรู้เกี่ยวกับ
3.1 ระบบการอ้างอิง เมื่อนักวิจัยเลือกใช้ระบบการอ้างอิงใดครั้งแรกแล้ว ทุกครั้งต่อไปที่
มีการอ้างอิงจะต้องเป็ น ระบบเดี ย วกันหมด การอ้างอิงถ้าเป็นเอกสาร ระบบการอ้างอิงที่ใช้อย่าง
แพร่ห ลายมี 2 ระบบคือ ระบบแรกเรียกว่า ระบบ นาม ปี หน้า ซึ่ง นาม หมายถึง ชื่อ-สกุล ของ
ผู้เขียน ปี หมายถึง ปีที่พิมพ์เอกสารที่นำมาอ้างอิง ส่วน หน้า หมายถึง หน้าของเอกสารที่นำข้อความ
มาอ้ างอิ ง ข้ อ ดี ข องการเขี ย นที่ ม าของแหล่ งอ้ า งอิ งระบบนี้ คื อ ทำให้ ส ะดวกและรวดเร็ว ต่ อ การ
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ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่นำมาอ้ างอิง ส่วนอีกระบบหนึ่ งเรียกว่าว่าระบบนาม ปี ซึ่ง มี
ลักษณะคล้ายกับระบบ นาม ปี หน้า ต่างกันที่ระบบ นาม ปี ไม่ระบุหน้าของเอกสารที่นำมาอ้างอิง
ข้อเสียคือทำให้เสียเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่นำมาอ้างอิง หากเอกสารที่นำมา
อ้างอิงนั้นมีจำนวนหน้ามาก
3.2 เอกสารที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับแนวคิด/หลักการ/วิ ธีการ/โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือ
ควรมีอายุการตีพิมพ์นับเป็นปัจจุบันมากที่สุด (ไม่เกิน 5 ปีหรือมากสุดไม่ควรเกิน 10 ปี) ทั้งนี้เพราะ
เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ทำการทบทวนย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตาม
3.3 เอกสารที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับทฤษฎี/กฎ/หลักการซึ่งที่เป็นที่ยอมรับและปัจจุบันยังใช้
อ้างอิงกันอยู่จะไม่จำกัดอายุการตีพิมพ์
3.4 เอกสารของสำนักพิมพ์มีความน่าเชื่อถือในการอ้างอิงมากกว่าเอกสารจากโรงพิมพ์
เพราะเอกสารจากสำนักพิมพ์มีคณะกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทำหน้าที่ตรวจสอบก่อนการ
ตีพมิ พ์ ส่วนโรงพิมพ์นั้นผู้เขียนสามารถจ้างให้พิมพ์ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการกลั่นกรอง
3.5 ความน่าเชื่อถือของการอ้างอิงจาก web site ต่าง ๆ นั้น ข้อความที่นำมาอ้างอิงต้อง
ต้องมาจากหรือเป็นของบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือในวงวิชาการสาขานั้น หรื อ มีการอ้างอิงไปยังแหล่ง
ปฐมภูมิ ข้อควรระวังคือบาง Web site ไม่ปรากฏชื่อเจ้าของข้อความนั้น การนำมาอ้างอิงอาจขาด
ความน่าเชื่อถือ
3. หลักการเขียน
การทบทวนเอกสารและโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องอาจเขียนตามหลักการดังนี้
3.1 ระบุหัวข้อหลักที่ต้องการทำการทบทวนโดยอาจใช้ข้อความนำว่า ในการทำวิจัยเรื่อง
........................... (ชื่อเรื่องโครงการวิจัย) นักวิจัยขอเสนอผลทำการทบทวนเอกสารและโครงการวิจัย
ที่เกี่ยวของดังมีหัวข้อต่อไปนี้
3.2 ต้อ งเขี ย นผลการทบทวนเอกสารและโครงการวิ จัย ที่ เกี่ ยวข้อ งครบตามหั ว ข้อ ที่
นำเสนอ
3.3 แต่ ล ะหั ว ข้ อ ที่ ก ำหนดดั ง กล่ า วข้ อ 3.1-3.2 ควรทำการทบทวนเอกสารและ
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายบุคคลหรือหลากหลายความคิด เพราะแหล่งบุคคลที่แตกต่าง
กันอาจนำเสนอแนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ/วิธีการ ในเรื่องเดียวกันที่แตกต่างกัน
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3.4 เมื่อนักวิจัยทำการทบทวนเอกสารและโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้อ 3.3 เสร็จ
แล้ว ต้องเขียนสรุปเป็นแนวคิดของตนเอง ผลการสรุปจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการวิจัย เช่น การ
กำหนดขอบเขตตัวแปร การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น
3.5 การเขียนเพื่อนำเสนอแนวคิด (ยังไม่กำหนดเป็นทฤษฎี ) การนิยามความหมายของ
แต่ละคำศัพท์จะต้องเรียงลำดับปีที่พิมพ์ของแหล่งอ้างอิงจากปีที่ พิมพ์ก่อนมาถึงปีที่พิมพ์สุดท้าย ทั้งนี้
เพราะจะทำให้มองเห็นลำดับการพัฒนาของแนวคิดนั้น
3.6 การเขียนเพื่อนำเสนอแต่ล ะทฤษฎี/หลักการของบุคคลเดียวกันซึ่งยอมรับอยู่และ
รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เช่น ทฤษฎีจิตวิทยาเฉพาะของซิ กมัน ฟรอยส์ นักวิจัยอาจแสดงแหล่งอ้างอิง
เพียงแหล่งเดียว ทั้งนี้เพราะข้อความของแต่ทฤษฎี/หลักการที่นำเสนอมีความหมายเดียวกันหมด
3.7 การเขียนแหล่งที่มาของข้อความที่นำมาอ้างอิงเขียนได้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก
เขียนที่มาของแหล่งอ้างอิงก่อนแล้วต่อด้วยข้อความที่น ำมาอ้างอิง วิธีการเขียนจะเป็นดังตัวอย่างคือ
ระวี รุ่งวิไล (2554: 11-12) กล่าวว่า ...................ข้อความที่อ้างอิง.........................หรือ ระวี รุ่งวิไล
(2554) กล่าวว่า..................................ข้อความที่อ้างอิง ส่วนแบบหลัง เขียนข้อความที่นำมาอ้างอิง
ก่ อ นแล้ ว ต่ อ ด้ ว ยแหล่ ง อ้ างอิ ง วิธี ก ารเขี ย นจะเป็ น ดั งตั ว อย่ างคื อ ...................ข้ อ ความที่ อ้ างอิ ง
...................(ระวี รุ่ งวิไล. 2554: 11-12) หรือ................ข้อความที่อ้างอิง.................(ระวี รุ่งวิไล.
2554) ในทางปฏิบั ติ การเขียนที่ม าของแหล่ งอ้างอิงจะไม่เลือกเขียนลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพียง
อย่างเดียว นักวิจัยอาจเขียนร่วมกันทั้งนี้เพื่อความสละสลวยของภาษา
3.8 ในกรณีที่ข้อความที่นำมาอ้างอิง นั้นแบ่งออกเป็นข้อ ๆ หรือแบ่งเป็นย่อหน้า จะต้อง
เขียนแหล่งที่มาของอ้างอิงคลุมก่อนจะขึ้นข้อ/ย่อหน้าแรก เช่น ประพจน์ ใจเอี่ยมงาม (2553: 16)
กล่าวว่า หนังตะลุงมีบทบาทต่อคุณธรรม จริยธรรมของชุมชน........ โดยจำแนกเป็นข้อ ๆ ดังนี้
1. ..........
2. ..........
ไม่ใช่เขียนว่า หนังตะลุงมีบทบาทต่อคุณธรรม จริยธรรมของชุมชน........โดยจำแนก
เป็นข้อ ๆ ดังนี้
1. ..........
2. .......... (ประพจน์ ใจเอี่ยมงาม (2553: 16)
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3.9 ข้อความที่นำมาใช้อ้างอิงควรนำมาจากแหล่งอ้างอิงปฐมภูมิ แต่บางครั้งนักวิจัยอาจมีความ
จำเป็นที่จะต้องใช้ข้อความที่อ้างอิงจากแหล่งทุติยภูมิ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่สามารถสืบค้นข้อความดังกล่าว
ไปยังแหล่งปฐมภูมิได้ กรณีเช่นนี้ การเขียนแหล่งที่มาของข้อความจากแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิอาจเขียนดัง
ตัวอย่าง เช่น เสถียร นาคปก (อ้างถึงใน/อ้างใน น้ำทิพย์ ใจปรีดี. 2549: 11-12) กล่าวว่า.....ข้อความที่อ้างอิง...
3.10 ถ้ าข้ อความที่ อ้ างอิ งนำมาจากเว็ บไซต์ ให้ เขี ยนดั งตั วอย่ าง น้ ำทิ พย์ ใจปรี ดี (2551.
ออนไลน์) กล่าวว่า......ข้อความที่อ้างอิง หรือ.........ข้อความที่อ้างอิง.....หรือ..(น้ำทิพย์ ใจปรีดี. 2551: ออนไลน์)
3.11 ในกรณี ที่ เ ป็ น การสำรวจโครงการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและต้ อ งการนำเสนอผล
โครงการวิจัยนั้น นักวิจัยต้องเขียนให้เห็น
1. ชื่อนักวิจัย ปีที่ทำการวิจัย หน้าที่อ้างอิง
2. ชื่อเรื่องทำการวิจัย
3. วิธีดำเนินการวิจัย
4. ข้อสรุปผลการวิจัย
5. ข้อสรุปมีความเกี่ยวโยงกับงานวิจัยที่กำลังทำ
6. ข้อที่ควรเพิ่มเติมคืออะไร
การเขียนเอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
การเขีย นเอกสารอ้างอิงมีหลายระบบ นักวิจัยสามารถเลื อกเขียนระบบใดย่อมได้ แต่เมื่อ
เลือกระบบใดแล้วเอกสารอ้างอิงแต่ละเล่มต้องเขียนเป็นระบบเดียวกันหมด ประเด็นหนึ่งที่สำคัญคื อ
เอกสารที่นำมาอ้างอิงข้อความในการทบทวนเอกสารและโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องทุกเล่มต้องปรากฏ
ในส่วนการทบทวนเอสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การเขียนวิธีดำเนินการวิจัยการ
การเขียนวิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วยแต่ละหัวข้อตามลำดับคือ
1. ระเบียบวิธีวิจัย
หมายถึง ระเบียบวิธีที่นักวิจัยเลือกขึ้นเป็นกรอบสำหรับการออกแบบโครงการวิจัยวิจัย
เพื่อให้มองเห็นวิธีการดำเนินการรวบรวมข้อมูล/เพื่อตอบปัญหาการวิจัย/เพื่อตอบโจทย์วิจัย ดังนั้น
นักวิจัยจึงต้องเขียนระบุระเบียบวิธีวิจัยให้สอดคล้องกั บปัญหาการวิจัยหรือโจทย์วิจัย ในที่นี้ขอเสนอ
บางระเบียบวิธีวิจัยที่พบโดยทั่วไป เช่น
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1.1 การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) หมายถึง ระเบียบวิธีวิจัยที่ต้องการศึกษา
ปรากฏการณ์/สภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ ณ เวลาที่ทำการวิจั ย งานเชิงสำรวจส่วนใหญ่จะไม่มีการ
กำหนดสมมติฐาน ไม่ต้องควบคุมตัวแปรต้นตามเงื่อ นไขของสมมติฐาน และไม่ต้องกำหนดตัวแปรที่
ต้องควบคุม ยกเว้นบางงานวิจัยเชิงสำรวจโดยมีวัตถุประสงค์บางประการ เช่น การวิจัยเพื่อศึกษา
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ.............จำเป็นต้องกำหนดสมมติฐานและควบคุมตัวแปร
1.2 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) หมายถึง ระเบียบวิธีวิจัยที่นักวิจัย
ต้ อ งการตรวจสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ ข้ อ มู ล การทดลองมาสนั บ สนุ น เพื่ อ ที่ จ ะปฏิ เสธหรื อ ยอมรั บ
สมมติฐานนั้น การวิจัยเชิงทดลองต้องมีการกำหนดตัวแปรต้นตามตามเงื่อนไขของสมมติฐานอย่าง
สมบูรณ์ มีการกำหนดตัวแปรที่ต้องควบคุมอย่างสมบูรณ์ ด้วยเงื่อนไขที่เข้มงวดดังกล่าว การวิจัยเชิง
ทดลองจึงมักเป็นการวิจัยที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ
1.3 การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Research) หมายถึง ระเบียบวิธีวิจัยที่มีลักษณะคล้าย
กับการวิจัยเชิงทดลองแต่พบว่า ในการดำเนินการวิจัยนั้ นไม่สามารถควบคุมตัวแปรอย่างสมบูรณ์โดย
เฉพาะตั ว แปรที่ ต้ อ งควบคุ ม การวิ จั ย ประเภทนี้ มั ก เป็ น การวิ จั ย ภาคสนาม การวิ จั ย ทางด้ า น
สังคมศาสตร์ หรือ การวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์
1.4 การวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก าร (Action Research) หมายถึ ง ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ที่ นั ก วิ จั ย
ดำเนินการแก้ปั ญหา/พัฒ นา เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานประจำของตนเองโดยเทียบเคียงกับแบบ
แผนการทำงานตามวงจรของเดมมิ่ง (Deming’s cycle)
1.5 การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action Research หรื อ
PAR) หมายถึ งการวิจั ย ที่ ผู้ ถู ก วิจั ย เป็น ผู้ มีส่ ว นร่ว มดำเนิน การกับ นั กวิจัย กระบวนการมี ส่ ว นร่ว ม
ประกอบด้วย กิจกรรมคือร่วมคิด (ร่วมค้น/ร่วมคิด/ร่วมกำหนดปัญ หา) ร่วมวางแผนดำเนินการวิจัย
ร่วมดำเนินการวิจัย ร่วมประเมินผลการวิจัย และร่วมรับผลประโยชน์จากผลการวิจัย
หมายเหตุ
นักวิจัยพึงเข้าใจว่า ระเบียบวิธีวิจัยที่สถาบันวิจัยและพัฒ นานำเสนอเป็นเพียงตัวอย่าง
เท่านั้น โดยแท้จริงแล้วระเบียบวิธีวิจัยมีความหลากหลายในการจำแนก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ใน
การจำแนก เช่น สำนั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (2552: 118 – 119) จำแนกระเบียบวิธีวิจัย
ออกเป็น 3 ประเภทคือ
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1. ก ารวิ จั ย พื้ น ฐ าน (Basic Research ห รื อ Pure Research ห รื อ Theoretical
Research) หมายถึง การวิจัยเพื่อศึกษาค้น คว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ จ ากสมมติ ฐ าน และความจริ งที่ ส ามารถสั ง เกต วั ด หรื อ นั บ ได้ หรื อ เป็ น การวิ เคราะห์ ห า
คุณสมบัติ โครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) และกฎต่าง ๆ (Laws)
โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ
2. การวิจั ยประยุกต์ (Applied Research) หมายถึง การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้นั้นไปใช้ป ระโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการนำเอาความรู้และ
วิธีการต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยพื้นฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิ ธีใหม่ ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่ได้ระบุไว้แน่ชัดล่วงหน้า
3. การพัฒนาทดลอง (Experimental Development) หมายถึง งานวิจัยที่ทำอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยและประสบการณ์ที่มีอยู่เพื่อสร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือ
ใหม่ เพื่อการติดตั้งกระบวนการ ระบบบริการใหม่ หรือเพื่อปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น
2. กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลหลัก/หน่วยทดลอง
ในหัวข้อขอบเขตการวิจัยดังกล่าวหน้า 14-17 มีการเขียนถึงขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้
ข้อมูลหลัก/สิ่งทดลอง จากขอบเขตดังกล่าวจะนำมาสู่การเขียนกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ ข้อมูลหลัก หรือ
หน่วยทดลองของหัวข้อวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้
2.1 กลุ่มตัวอย่าง เขียนให้เห็น 2 ประเด็นคือ
ประเด็ น แรก กลุ่ ม ตัว อย่ างคือใคร/อะไร มีขนาดเท่าใด(จำนวนสมาชิก ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง: ถ้าระบุได้) กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างทำอย่างใดหรือโดยวิธีใด ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอาจ
กำหนดโดยจากหลักการ
1. ถ้าเป็นโครงการวิจัยแบบไม่ทดลอง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอาจใช้ตารางสำเร็จรูป
ของ Krejcie & Morgan (1970) แต่ มี ข้ อ จำกั ด คื อ จำนวนประชากรซึ่ ง เป็ น ที่ ม าของขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างต้องเป็นตามเงื่อนไขที่ตารางกำหนด หรือ อาจใช้สู ตรการคำนวณขนาดของกลุ่ มตัวอย่างของ
Yamane (1973) ซึ่งไม่กำหนดเงื่อนไขจำนวนประชากร คือ
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n = N/1+Ne2 เมื่อ
N = จำนวนประชากรทั้งหมด
e = ระดับนัยสำคัญทางสถิติ/ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับ
n = ขนาดของตัวอย่างสำหรับการวิจัย
หมายเหตุ
1. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คำนวณจากสูตรของ Yamane (1973) ดังกล่าวแล้วนั้น
หมายถึงขนาดต่ำสุด ในการดำเนินการวิจัย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น นักวิจัยอาจกำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างใหญ่กว่าขนาดที่ได้จากการคำนวณ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยของนักวิจัย
2. ถ้าเป็นโครงการวิจัยแบบทดลอง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของวิธีการทางสถิติอ้างอิงที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ นักวิจัยต้องเข้าใจการวางแผนเพื่อกำหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะแปรผกผันกับค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ย
(Standard Error of the Mean) กล่ าวคื อ หากกลุ่ ม ตั ว อย่ างมี ข นาดใหญ่ ค่ าความคลาดเคลื่ อ น
มาตรฐานจากค่าเฉลี่ยจะลดลง ข้อเสียคือถึงแม้ทำให้เพิ่มโอกาสผลการทดสอบสมมติฐานมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ แต่ไม่มี นัยสำคัญทางปฏิบัติทั้งนี้เพราะทำให้เสียเวลาและอาจสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายปัจจัยที่
เหมาะสมสำหรับกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
1. ความเป็นเอกพันธ์ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่แต่ละสมาชิกมีความเป็นเอกพันธ์สูง
จะมีขนาดเล็กกว่ากลุ่มตัวอย่างที่แต่ละสมาชิกมีความเป็นเอกพันธ์ต่ำ
2. สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เช่ น สถิ ติ ที่ ต้ อ งการวิเคราะห์ ปั จจั ย (Factor
Analysis) ขนาดต่ำสุดของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับคือ 300 – 500
3. แบบแผนการวิจัย แบบแผนการวิจัยแบบทดลองจะใช้ขนาดตัวอย่างเล็กกว่าแบบ
แผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง
4. ระดับนัยสำคัญของสมมติฐานที่ต้องการทดสอบ () ถ้ากำหนดสูง เช่นที่ 0.01
จะกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใหญ่กว่ากำหนดที่ 0.05
5. ประเภทสมมติฐานทางสถิติที่ต้องการทดสอบ การทดสอบแบบ 2 ทางใช้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่าการทดสอบแบบทางเดียว
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6. ขนาดของอิทธิพล (Effect Size) ถ้าแต่ละสมาชิกของกลุ่มตัวอย่างมีอิทธิพลเล็ก
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มตัวอย่างที่แต่ละสมาชิกมีอิทธิพลใหญ่
ประเด็นหลั ง เขียนให้ว่า วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทำอย่างใดโดยยังไม่ต้อเขียน
ลำดับขัน้ วิธีดำเนินการ จำแนกเป็น 2 วิธีคือ สุ่มโดยใช้หลัก (Probability Sampling) และคัดเลือกโดย
วิธีอื่น (Non probability Sampling)
1. การคัดเลือกโดยใช้หลักความน่าจะเป็น เป็นการคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
หลักการว่า แต่ละหน่วยที่เป็นสมาชิกของกลุ่มประชากรมีโอกาสที่จะถูกคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของ
กลุ่มตัวอย่างเท่ากัน การคัดเลือกแต่ละสมาชิกของกลุ่มตัวอย่างเรียกว่า การสุ่มโดยใช้หลักความน่าจะ
เป็น (Probability Random Sampling) ซึ่งประกอบด้วย การสุ่มแบบง่าย การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ
การสุ่มแบบมีระบบ การสุ่มแบบกลุ่ม เป็นต้ น นักวิจัยจะใช้วิธีการสุ่มแบบใดขึ้นอยู่กับลัก ษณะของ
ประชากร ให้ศึกษารายละเอียดของการสุ่มแต่ละวิธี จากเอกสารตำราการวิจัย
2. การคัดเลือกโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น จำแนกเป็น
การคั ด เลื อ กแบบบั งเอิ ญ หลั กการคื อ กำหนดประชากรเป้ าหมายการวิจั ย
คัดเลือกแต่ละสมาชิกของกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่ต้องการตามความสะดวกของนักวิจัย เช่น โดยการ
ประกาศรับสมัคร หรือ การพบโดยบังเอิญเป็นต้น
การคัดเลือกแบบเจาะจง หลักการคือ นักวิจัยคัดเลือกเฉพาะแต่ละสมาชิกของ
กลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยจงว่า ต้องการคัดเลือกสมาชิกหน่วยใดของประชากรให้ เป็น
สมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง การคัดเลือกกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจงมีความลำเอียง หรือ มีจุดอ่อนด้าน
ความตรงภายนอก (External Validity)
การคัดเลือกแบบโควตา หลักการคือ กำหนดขนาดของกลุ่มตัว อย่างตามความ
ต้องการของนักวิจัยโดยไม่ต้องคำนึงถึงสัดส่วนของประชากร คัดเลือกแต่ละสมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง
โดยไม่ใช้วิธีการสุ่มจนครบตามจำนวนที่กำหนด
การคัดเลือกแบบใช้วิธีการบอกต่อ หลักการคือใช้กับประชากรของโครงการวิจัย
ที่หายากหรือพบน้อยมากรวมทั้งนักวิจัยอาจไม่ ทราบจำนวนที่แน่นอนได้เนื่องจากประชากรปกปิด
หรือ ไม่ต้องการเปิดเผยตนเองให้สั งคมทราบ วิธีการที่ใช้เรียกว่า Delphi / EDFR (Ethnographic
Delphi Futures Research) เริ่มจากรวบรวมความคิดเห็ น (ข้อมูล) จากผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งที่
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นักวิจัยทราบเท่านั้น การขยายจำนวนผู้ เชี่ยวชาญจะเกิดจากการบอกต่อของผู้เชี่ยวชาญที่นักวิจัย
ทราบ ทำซ้ำวิธีการดังกล่าวจนได้ผู้เชี่ยวชาญครบตามจำนวนที่ต้องการ
สรุป การเขียนกลุ่มตัวอย่างต้องระบุ กลุ่มตัวอย่างคือใคร/อะไร ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง(ถ้าระบุได้) วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง(ถ้าต้องการค่า สถิติไปยังค่าพารามิเตอร์) วิธีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2.2 ผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก
นักวิจัยต้อง เขียนให้เห็นว่าวิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักทำอย่างไร
2.3 หน่วยทดลอง ต้องกล่าวให้เห็น 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรกหน่วยทดลองคืออะไรซึ่ง
อาจเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ขนาดของหน่วยทดลองเท่าใด(ถ้าระบุได้) วิธีการกำหนดหน่วยทดลอง
ทำอย่างใด วิธีการคัดเลือกหน่วยทดลองทำอย่างใด
การเขียนวิธีการสร้างวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์(ถ้ามี)
บางโครงการวิจัยนักวิจัยอาจต้องสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้แก้หรือ
ตอบปัญหาการวิจัย ดังนั้น ในการเขียนต้องระบุว่าใช้นวัตกรรมใดพร้อมทั้งอ้างถึง แนวคิด/ทฤษฎี/
หลักการ/วิธีการที่นำมาสร้ างนวัตกรรม และวิธีการหาประสิทธิภาพนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์นั้นทำ
อย่างไร ตัวอย่างการเขียน เช่น
1. ทำการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการใน
สร้างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
2. ยกร่าง(ในกรณีที่เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา)/ออกแบบสิ่งประดิษฐ์โดยอาศัยแนวคิด/
ทฤษฎี หลักการ วิธีการที่ทำการทบทวนเอสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความตรง(Validity) ของนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์โดยใช้ค่า..........
[เช่น ดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) หรือ อัตราส่วนความตรงเชิงเนื้อหา (CVR)] พร้อมทั้งให้คำแนะนำ
4. แก้ไขนวัตกรรมที่ยกร่าง/หรือแบบของสิ่งประดิษฐ์ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
5. หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
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การเขียนเครื่องมือการวิจัย(เครื่องมือและอุปกรณ์การวิจัย)
เขียนแยกให้เห็นเป็นข้อ ๆ ว่า นักวิจัยต้องใช้เครื่องมือชนิดใดบ้างสำหรับการวัด นับ หรือ
สังเกตตัวแปรตาม โดยเครื่องมือการวิจัยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นั้น นักวิจัยเขียนควรเขียนเป็นหัวข้อรวมว่า เครื่องมือและ
อุปกรณ์การวิจัย แล้วแยกเป็นหัวข้อย่อย 2 หัวข้อแรกกล่าวถึงอุปกรณ์การวิจัยร่วม ส่วนหัวข้อหลังคือ
เครื่องมือการวิจัย เมื่อกล่าวถึงอุป กรณ์การวิจัยให้เขียนเป็นรายการว่า โครงการวิจัยนี้ต้องการใช้
อุปกรณ์การวิจัยใดบ้ าง แต่ละชนิดมี ปริมาตร/ขนาด/ปริมาณที่ต้องใช้เป็นเท่าใด และเมื่อกล่าวถึง
หัวข้อเครื่องมือการวิจัยให้เขียนระบุว่าต้องใช้เครื่องมือชนิดใดบ้างสำหรับการวัด นับ หรือสังเกตตัว
แปรตาม
สำหรับเครื่องมือการวิจัยที่นักวิจัยสร้างขึ้นมาใช้เฉพาะงานวิจัยของตนเอง ต้องเขียนให้เห็นว่า
จะต้ องหาคุณ ภาพเครื่องมือแต่ล ะชนิดอย่างใด ให้ นักวิจัยศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมื อการวัยจาก
เอกสารตำราวิธีการสร้างเครื่องมือการวิจัย
การเขียนวิธีดำเนินการรวบรวมข้อมูล
อาจจำแนกวิธีการเขียนออกตามขั้นตอนวิธีการรวบรวมข้อมูลคือ
1. กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ให้เขียนระบุว่า นักวิจัยจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีใด โดยทั่วไปการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมจะทำการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีก ารสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (By Change Interview)
2. กระบวนการวิจัยแบบสำรวจ
ให้ เขีย นเรีย งตามลำดับ การดำเนินการว่าเริ่มต้นอย่างใดจนกระทั่งได้ข้ อมูลการวิจัยที่
ต้องการ
3. กระบวนการวิจัยแบบทดลอง หรือ กึ่งทดลอง
เขีย นให้ เห็ น ว่าวิธีออกแบบการทดลองคื ออย่ างไร เช่น ออกแบบการทดลองแบบสุ่ ม
สมบู ร ณ์ (Complete Randomize Design หรื อ CRD) เป็ น ต้ น เมื่ อ เขี ย นระบุ แ ล้ ว ให้ เ ขี ย น
วิธีดำเนินการทดลองเป็นลำดับขั้นและสอดคล้องกับวิธีการที่ออกแบบ เช่น เขียนให้เห็นว่า แบ่งกลุ่ม
ทดลอง หรือ หน่วยทดลองอย่างใด กระบวนการกระทำ (Treatment) ต่อแต่ละกลุ่มทดลองทำอย่าง
ใด เป็นต้น

64

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
จำแนกเป็น
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ
จำแนกเป็นเป็น 2 ข้อย่อยคือ
1.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย กรณีที่นักวิจัยต้องสร้างเครื่องมือการ
วิจัยเพื่อใช้เฉพาะในแต่ละโครงการวิจัย จะต้องเขียนให้เห็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการหาเครื่องมือการ
วิจัยแต่ละประเภทดังกล่าวแล้ว ในหัวข้อเครื่องมือการวิจัย จะเลือกใช้วิธีการทางสถิติใดนั้นขึ้นอยู่กับ
ชนิดของเครื่องมือการวิจัยซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสารและตำรา
1.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ต้องเขียนให้เห็นว่าจากวัตถุประสงค์/คำถามการ
วิ จั ย จะใช้ วิ ธี ก ารทางสถิ ติ ใดมาวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยวิ ธี ก ารที่ ใช้ นั้ น นอกจากต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์/คำถามการวิจั ยดังกล่าวแล้ว ยังต้องสอดคล้องกับมาตรวัดตัวแปร และถ้าหากเป็นสถิติ
อ้างอิงต้องสอดคล้องกับขนาดและวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ที่สำคัญคือ ข้อมูลจากการสังเกต การสัม ภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ให้เขียนว่า ทำการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เรียกว่า การวิ เคราะห์เชิงเนื้อหา (Content
Analysis) โดยอาศัยหลักตรรกะ (Logic Approach)
การเขียนวิธีนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ
การเขียนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การนำเสนอผลข้อมูลที่ถูกจัดกระทำด้วยวิธีการ
ทีเ่ หมาะสม(เช่น การเรียงลำดับ การใช้วิธีการทางสถิติ การบรรยาย การแจกแจงความถี่ เป็นต้น)ด้วย
รูปแบบการสื่อความหมายที่เหมาะสม(เช่น กราฟ ตาราง แผนภูมิประเภทต่าง ๆ เป็นต้น) ดังนั้น การ
เขียนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลให้เขียนระบุว่าจะนำเสนอข้อมูลที่ถูกจัดกระทำแล้วอย่า งใด เช่น เขียนว่า
วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำเสนอเป็นกราฟ/ตาราง/แผนภูมิวงกลมพร้อมทั้งบรรยายเป็นความเรียงประกอบ
เป็นต้น
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ
อาจเขียนว่า การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ วิธีการบรรยายเป็นความเรียง แผนผัง
แผนภาพ แผนที่ รูปภาพพร้อมทั้งบรรยายเป็นความเรียงประกอบ เป็นต้น
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การเขียนแผนดำเนินการวิจัย (Action Plan)
หมายถึ ง วางแผนที่ นั ก วิ จั ย กำหนดขึ้ น ตั้ ง แต่ ก่ อ นลงมื อ ดำเนิ น การวิ จั ย จนจบสิ้ น
กระบวนการวิจัย แผนดำเนินการวิจัยจะระบุให้เห็นการดำเนินการที่สำคัญ 2 ส่วนคือ แผนกิจกรรม
ซึ่งหมายถึง แผนที่นักวิจัยกำหนดให้ เห็นว่า เพื่อให้โครงการวิจัยประสบความสำเร็จจะต้องดำเนิน
กิจกรรมใดบ้างตั้งแต่เริ่มลงมือทำวิจัยจนจบกระบวนการวิจัยคือ การเขียนรายงานการวิจัย แผนการ
บริหารงบประมาณการวิจัย ซึ่งหมายถึง แผนที่นักวิจัยกำหนดให้เห็นว่า เพื่อให้แต่ละกิจกรรมในแผน
กิจกรรมเป็นตามเป้าหมายจะต้องใช้งบประมาณเท่าใดและรายละเอียดของการบริหารงบประมาณ
เป็นอย่างไร
การเขียนแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
ระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และควรเสนอขอ
งบประมาณในส่วนนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยด้วย
งบประมาณของโครงการวิจัย
เขียนแยกเป็นหมวดต่าง ๆ คือ หมวดค่าใช้สอย และค่าวัสดุ แต่ละหมวดให้เขียนแยกเป็น
รายการที่ต้องใช้งบประมาณพร้อมระบุว่าแต่ละรายการใช้งบประมาณเท่าใด นักวิจัยควรระบุตาม
ความเป็นจริงให้มากที่สุด และบางรายการของแต่ละต้อ งอ้างอิงงบประมาณบางรายการจากเอกสาร
เกณฑ์การจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เช่น ค่าวิเคราะห์ข้อมูล ค่า
ถ่ายเอกสาร เป็นต้น
หมายเหตุ
การของบประมาณสนั บสนุนการทำวิจั ยจากงบประมาณภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ไม่อนุมัติรายการค่าใช้จ่ายที่เ ป็นครุภัณฑ์ ถ้านักวิจัยยังยืนยันความจำเป็นที่ต้องการใช้ให้ทำ
ความตกลงกับมหาวิทยาลัย ฯ โดยนักวิจัยต้องทำบันทึกข้อความเสนอถึงอธิการบดีโดยผ่านคณบดี/
หัวหน้าหน่วยงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามลำดับ
นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
1. การวิจั ย หมายถึ ง การศึ ก ษาค้ น คว้า วิเคราะห์ หรือ ทดลองอย่ างมี ร ะบบ โดยอาศั ย
อุปกรณ์หรือวิธีการ เพื่อให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการ
ปฏิบัติ
2. ลักษณะของงานที่ถือว่าเป็นการวิจัย ควรจะประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญ
ๆ ดังต่อไปนี้
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2.1 การคัดเลือกหัวข้อในการวิจัย (selection of problem area)
2.2 วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล (method of gathering data)
2.3 การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล (analysis and interpretation of the
data)
2.4 การเสนอผลการวิจัยและข้อสรุป (conclusions and final report)
กิจกรรมหรือลักษณะงานที่เป็นเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการวิจัย เช่น การสำรวจเพื่อ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การท ารายงานหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือกิจกรรมสนับสนุน
การวิจัย เช่น การฝึกอบรมนักวิจัย การให้เงินอุดหนุนการวิจัย ฯลฯ เหล่านี้ไม่นับเป็นการวิจัยตาม
นิยามข้างต้น และสามารถแบ่งการวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาการใหญ่ ๆ ได้เป็น 2 ด้าน คือ
การวิจั ยทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การสำรวจ วิเคราะห์ ทดลองอย่างมีระบบและเป็ น
ขั้นตอนด้วยอุปกรณ์หรือวิธีพิเศษ เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งที่
มนุษย์ได้สร้ างสรรค์ขึ้นมาด้วยความรู้ หรือประสบการณ์ เพื่อเสนอความรู้ใหม่ เพื่อสุขภาพอนามัย
ความผาสุกและความเจริญ ก้าวหน้าของมนุษยชาติ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความจริ งด้วยระบบและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์
และสังคม เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิดความรู้
ใหม่
3. มิติหลักและองค์ประกอบการวิจัย (core and functional dimension)
3.1 ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการทำ
วิจัยที่มุ่งไปสู่สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หากดำเนินการไปตามแนวทางนี้ ความคาดหวังยังไม่
เป็นรูปธรรมที่เป็นตัวเลขที่กำหนดไว้ แต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางทีด่ ีขึ้นโดยลำดับ ทั้งนี้ ทิศ
ทางการวิจัยเปรียบเสมือนนโยบายวิจัย (research policy)
3.2 แผนวิจัย (research plan) หมายถึง โครงร่างข้อกำหนดที่ระบุเรื่องหรือ
ลักษณะการดำเนินการในการทำวิจัยให้เป็นไปในทางสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยหรือนโยบายวิจัยที่
กำหนดไว้
3.3 แผนงานวิจัย (research program) หมายถึง แผนซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อ
ดำเนินการวิจัย ประกอบด้วยโครงการวิจัย (research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกว่า
ชุดโครงการวิจัย โดยมีความสัมพันธ์หรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ (integration)
ทำให้เกิดองค์รวม (holistic ideology) เป็นการวิจัยสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) และครบ
วงจร (complete set) โดยมีเป้าหมายที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
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3.4 แผนงานวิจัยย่อย (research sub-program) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้
แผนงานวิจัย ซึ่งกำหนดลักษณะการท างานวิจัยของโครงการวิจัย
3.5 โครงการวิจัย (research project) หมายถึง รูปการที่กำหนดหรือคิดไว้ในการ
ดำเนินการวิจัย โดยมีแผนการแสดงหัวข้อรายละเอียดในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลอง
อย่างมีระบบที่แน่นอน ซึ่งหน่วยงานหนึ่ง ๆ หรือหลายหน่วยงานจะร่วมกันดำเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
3.6 โครงการวิจัยย่อย (research sub-project) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้
โครงการวิจัย ซึ่งระบุถึงการวิจัยที่ดำเนินการ
3.7 งานวิจัยย่อย (research task) หมายถึง เป็นขั้นสุดท้ายของแต่ละโครงการวิจัย
(research project)
3.8 กิจกรรมวิจัย (research activity) หมายถึง การแสดงหัวข้อเรื่องวิจัยที่จะต้อง
ปฏิบัติในงานวิจัยย่อย โครงการวิจัย และแผนงานวิจัย โดยให้สอดคล้องและเป็นลำดับกับแผนการ
ดำเนินงาน (work plan) ที่กำหนดไว้
4. ประเภทของการวิ จั ย (type of research) หมายถึ ง การวิ จั ย และพั ฒ นา (R&D)3
ประกอบ ด้ ว ย 3 ที่ มา : Organization for Economic Co – operation and Development
(OECD). 1993. The Measurement of Scientific and Technological Activities : Functional
Distribution : 67 - 72.
4.1 การวิ จั ย พื้ น ฐาน (basic research หรื อ pure research หรือ theoretical
research) เป็ น การศึกษาค้น คว้าในทางทฤษฎี หรือในห้ องทดลองเพื่ อหาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ย วกั บ
สมมุติฐานของปรากฏการณ์ และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติ
โครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่ อตั้งและทดสอบสมมุติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories)
และกฎต่าง ๆ (laws) โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ
4.2 การวิจั ยประยุกต์ (applied research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้
ใหม่ ๆ และมีวัตถุประสงค์เพื่อน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่ างหนึ่ง หรือเป็นการนำเอา
ความรู้และวิธีการต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้แน่ชัดล่วงหน้า
4.3 การพัฒ นาทดลอง (experimental development) เป็นงานที่ท ำอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้ ค วามรู้ ที่ ได้ รับ จากการวิ จัยและประสบการณ์ ที่ มี อ ยู่ เพื่ อ สร้างวัส ดุ ผลิ ตภั ณ ฑ์ แ ละ
เครื่อ งมือใหม่ เพื่อ การติดตั้ งกระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพื่ อการปรับปรุงสิ่ งต่าง ๆ
เหล่านั้นให้ดีขึ้น
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5. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย
5.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ และสถิติ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทก
วิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์
แพทยศาสตร์ สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์
การแพทย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรีย์เคมี อินทรีย์
เคมีชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมี
เทคนิค นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม
เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องสำอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การ
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกล
การเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
5.6 สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
วรรณคดี ศิลปกรรม ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.7 สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน
กฎหมายอาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณา
ความ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบัน ทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง
สั ง คมวิ ท ยาทางการเมื อ ง ระบบการเมื อ ง ทฤษฎี ก ารเมื อ ง รั ฐ ประศาสนศาสตร์ มติ ส าธารณะ
ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคง เศรษฐศาสตร์การเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.9 สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์
บริหารธุรกิจ การบัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.10 สาขาสั งคมวิ ท ยา ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช า สั งคมวิ ท ยา ประชากรศาสตร์
มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปัญหาสั งคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์
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นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์ สังคม การศึกษาความ
เสมอภาคระหว่างเพศ คติชนวิทยา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.11 สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและนิ เ ทศศาสตร์ ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช า
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การสำรวจและ
รับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์
เทคนิคพิพิธภัณฑ์และภัณฑาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.12 สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่ มวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการ
สอน การวัดและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยา และการแนะ
แนวการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) หมายถึง ข้อกำหนดในเรื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของความ
เป็ น นั ก วิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ วิ ช าชี พ นั้ น มี ม าตรฐาน มี ศั ก ดิ์ ศ รี และมี คุ ณ ธรรม แต่ ล ะอาชี พ ต่ า งก็ มี
จรรยาบรรณของตนเอง การมี จ รรยาบรรณ คือ การยอมรับ วิถีทางปฏิบั ติของวิช าชี พนั้ น อาชี พ
นักวิจัยก็ต้องมีจรรยาบรรณด้วยเช่นกัน และเป็นจรรยาบรรณที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด เนื่องจาก
การศึกษาของนั กวิจัยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับข้อมูลของบุคคลอื่น ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นความลับ
เป็ น เรื่ อ งส่ ว นตั ว หรื อ เป็ น เรื่ อ งที่ เมื่ อ เปิ ด เผยแล้ ว อาจนำความเดื อ ดร้ อ นมาสู่ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล เช่ น
อุดมการณ์ทางการเมือง พฤติกรรมเบี่ยงเบน เป็นต้น นักวิจัยจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษใน
การศึกษาเรื่องที่ มีความละเอียดอ่อนเช่นนี้ ในอดีตนักวิจัยมีความกระหายใคร่รู้อย่างมากและใช้ทุก
วิถีทางในการให้ได้ข้อมูลมา โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่น ดังนั้น จรรยาบรรณของนักวิจัยจึงเป็น
ประเด็นที่จำเป็นต้องกล่าวถึงและปลูกฝังในหมู่นักวิจัย
งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ต้องระมัดระวังการละเมิดจรรยาบรรณที่พบบ่อยบางประการ
เช่น คัดลอกหรือลอกเลียนงานของผู้อื่นโดยเจตนา (Plagiarism) จงใจปกปิด บิดเบือนข้อมูลบางส่วน
ตกแต่งหรือปลอมแปลงข้อมูล และจ้างวานผู้อื่นให้ทำวิทยานิพนธ์ให้ เป็นต้น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2541) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ในด้านจรรยาบรรณของ
นักวิจัย ดังนี้
ข้อ 1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงาน
ของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในงานวิจัยและมีความเป็น
ธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1. นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การ
เลือกเรื่องที่จะทำวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมทำวิจัย การดำเนินการวิจัย ตลอดจนการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์
1.2 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล
และความคิดเห็นที่นำมาใช้ในงานวิจัย
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2. นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
2.1 นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการ
เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
2.2 นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ำซ้อน
3. นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
3.1 นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม
3.2 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมา
อ้างว่าเป็นของตน
ข้อ 2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำวิจัย ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันอุทิศ
เวลาทำงานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามกำหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่าง
ดำเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
1. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำวิจัย
1.1 นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอี ยด รอบคอบ
เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
1.2 นั ก วิ จั ย ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข ระเบี ย บและกฎเกณฑ์ ตามข้ อ ตกลงอย่ า ง
ครบถ้วน
2. นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทำงานวิจัย
2.1 นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการทำงานวิจั ย เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์
3. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทำวิจัย
3.1 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และ ส่งงาน
ตามกำหนดเวลา ไม่ทำผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
3.2 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อ
ให้ผลอันเกิดจาการวิจัยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

72

ข้อ 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัย
นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ ความ
ชำนาญหรือมีประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทำวิจัย เพื่อนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อ
ป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
งานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความชำนาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับ เรื่องที่ทำวิจัย
อย่างเพียงพอเพื่อนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
2. นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพื่อ
ป้องกันความเสียหายต่อวงการวิชาการ
ข้อ 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต
นักวิจัยต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
1. การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทำในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น
2. นักวิจัยต้องดำเนินการวิจัยโดยมีจิตสำนึกที่จะไม่ก่ อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
3. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
และสังคม
ข้อ 5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
นักวิจัยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของ
เพื่อนมนุษย์ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
1. นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับ
ความยินยอมให้ทำการวิจัย
2. นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คำนึงถึง
แต่ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

73

3. นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การทดลอง
ข้อ 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความลำเอียงทางวิชาการ
อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทำงานวิจัยด้วยความเกรงใจ
2. นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง
3. นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวัง
ประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
ข้อ 7. นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบจน
เกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
1. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
2. นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคำนึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสังคมไม่
เผยแพร่ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
3. นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจาก
การตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ
ข้อ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัยยอมรับฟังความคิดเห็นและ
เหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
1. นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน
งานวิจัยกับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่น ๆ
2. นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทำวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนำที่ดี
เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
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ข้อ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจัยพึงมีจิตสำนึกที่จะอุทิศกำลังสติปญ
ั ญาในการทำวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
เพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
1. นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทำการวิจัยด้วย
จิตสำนึกที่จะอุทิศกำลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและ
ประโยชน์สุขต่อสังคม
2. นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่
ทำการวิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
3. นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และอุทิศเวลา น้ำใจ กระทำ
การส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคม
สืบไป

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
บทนำ
นับแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน สัตว์หลากชนิดจานวนหลายสิบล้านตัวได้ถูกนามาใช้ในงานวิจัย
งานทดสอบ และงานสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์และสัตว์ ความจาเป็นที่จะต้องใช้สัตว์เพื่อการนี้ยังมีอยู่ต่อไป เนื่องจากในหลาย ๆ กรณียังไม่มี
วิธีการอื่นใดที่จะนามาใช้ทดแทนได้ดีกว่าหรือดีเท่า
อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้ใช้สัตว์จานวนไม่น้อยละเลยคุณธรรมที่พึงมีต่อสัตว์ ไม่
คำนึงถึงชีวิตสัตว์ที่จะต้องสูญเสียไปในการทดลองแต่ละครั้ง ไม่คำนึงว่าวิธีการที่นามาใช้จะทาให้เกิด
ความทรมานและสร้างความเจ็บปวดแก่สัตว์หรือไม่ ไม่คำนึงถึงความกดดันที่สัตว์ได้รั บเนื่องจากถูก
กักขังสูญเสียอิสรภาพ และไม่คำนึงถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าที่ถูกนาออกจากป่ามาใช้โดยไม่มีการ
เพาะขยายพันธุ์เพิ่ม ด้วยเหตุนี้ กลุ่มพิทักษ์สิทธิของสัตว์ กลุ่มต่อต้านการทรมานสัตว์ และกลุ่มอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์ป่า จึงต่อต้านในรูปแบบต่าง ๆ บางครั้งมีการทำลายทรัพย์สิน บางครั้งรุนแรงถึงกับเสียเลือด
เนื้อและชีวิต กลุ่มผู้ใช้สัตว์และผู้รักษากฎหมาย จึงกำหนดมาตรการต่าง ๆ ขึ้นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
รวมทั้งออกกฎหมายบังคับใช้ เช่น ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่ออกกฎหมายเกี่ยวกับการทารุณ
กรรมสัตว์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2519 และปรับปรุงให้รัดกุมยิ่งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2529 จนเป็นที่ทราบกันดีว่า
ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีการควบคุมใช้สัตว์ในงานวิจัยที่เข้มงวดที่สุด
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องค์กรระหว่างประเทศ คือ สภาองค์การระหว่า งประเทศว่าด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Council for International Organization of Medical Science หรื อ CIOMS) ได้ จั ด ให้ มี ก าร
ประชุมระหว่างผู้ใช้สัตว์ทดลองและกลุ่มผู้คัดค้านจากทั่วโลก ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เมื่ อ พ.ศ. 2528 และได้ จั ด ทาข้ อ สรุ ป เป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ ใ นการใช้ สั ต ว์ เพื่ อ การวิ จั ย ด้ า น
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์ (International Guiding Principles for Biomedical Research
Involving Animals) ซึ่งหลายประเทศ เช่น สหรัฐ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลี ย ได้น ามาใช้เป็ น
แนวทาง ในการกำหนดจรรยาบรรณควบคุ ม การใช้ สั ต ว์ ท ดลองในประเทศของตนอย่ า งได้ ผ ล
จรรยาบรรณดั ง กล่ า วได้ น าไปสู่ ม าตรฐานต่ า ง ๆ เช่ น การพั ฒ นาพั น ธุ ก รรมของสั ต ว์ ขึ้ น อย่ า ง
หลากหลาย และนาไปสู่การใช้พันธุวิศวกรรมในการผลิตสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ ที่ยังไม่มีสัตว์
เป็ น ตัวแบบ นอกจากนั้ น จรรยาบรรณนี้ยังได้นาไปสู่การเลี้ยงสั ตว์อย่ างเป็นระบบ และได้พัฒ นา
เทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์แต่ละชนิด โดยเฉพาะเพื่อลดความทรมานของสัตว์ล ง ขณะเดียวกันก็มี
ความพยายามที่ จ ะนาวิ ธี ก ารทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ด้ านคอมพิ ว เตอร์ และ In vitro biological
system มาใช้แทนการใช้สัตว์ เพื่อลดจานวนการใช้สัตว์ลง แต่วิธีการเหล่ านี้ได้ผลเฉพาะบางกรณี
เท่านั้น ยังไม่สามารถใช้ทดแทนได้ทุกกรณี
นักวิชาการที่ใช้สัตว์ในการทดลองต่างตระหนักดีว่า พันธุกรรมของสัตว์ สภาพแวดล้อมใน
การเลี้ ย งดู และเทคนิ คที่ ใช้ป ฏิ บั ติต่อ สั ตว์ เป็ น ตัว แปรที่ส ำคั ญ ต่ อผลการทดลอง คณะกรรมการ
นานาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์สั ต ว์ทดลอง (International Committee on Laboratory Animal
Science, ICLAS) ได้แนะนาให้นักวิจัยรายงานปัจจัยทั้งสามอย่างละเอียดในการรายงานผลการวิจัย
และได้เรียกร้องให้วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางวิชาการตีพิมพ์เฉพาะผลงานที่เสนอรายละเอียด
อย่างสมบูรณ์ในการใช้สัตว์เท่านั้น รวมทั้งเสนอให้แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยยกเลิกการให้ทุนในกรณีที่
ผู้ได้รับทุนวิจัยปฏิบัติผิดแผนงานการใช้สัตว์ที่ได้เสนอไว้ ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวได้รับการสนับสนุน
ทั้งจากวารสารและแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นอย่างดี
ในปัจจุบัน วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีผู้ใช้
สั ต ว์ ในงานวิ จั ย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิ ต ชี ว วั ต ถุ เป็ น จานวนมากเช่ น เดี ย วกั บ ใน
ต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวของประเทศไทย มีมาตรฐานในระดับสากล สภาวิจัย
แห่งชาติ จึงเห็นควรกำหนด "จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่ องานทางวิทยาศาสตร์ " ขึ้น เพื่อให้นักวิจัย
และนักวิชาการได้ใช้เป็นแนวทางปฏิ บัติ ในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ อย่างแท้จริงต่อไป
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นิยาม
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคล แต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขา
วิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
สัตว์ หมายถึง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิด รวมถึง สัตว์ทดลอง สัตว์ป่า
สัต ว์ทดลอง หมายถึง สั ตว์ที่ ถูกนามาเพาะเลี้ ยงในที่กักขัง สามารถสื บสายพั นธุ์ได้ ซึ่ง
มนุษย์นามาใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
สัตว์ป่า หมายถึง สัตว์ทุกชนิดที่เกิดหรือดารงชีวิตอยู่ในป่าตามธรรมชาติ
ผู้ใช้สัตว์ หมายถึง ผู้ใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
องค์การ หมายถึง สถาบันการศึกษาทุกระดับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
เอกชน และองค์กรต่าง ๆ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ผู้ใช้สัตว์และผู้
เลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุกสาขา ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม
และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐานการดาเนินงานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
1. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์
ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจาเป็น
สูงสุดต่อการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของมนุษย์และสัต ว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวิช าการ และได้
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า
2. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยำของผลงานโดยใช้สัตว์จำนวนน้อยที่สุด
ผู้ใช้สัตว์จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ที่จะ
นำมาใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพื่อให้มีการใช้สัตว์จำนวนที่น้อย
ที่สุด และได้รับผลงานที่ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
3. การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า
การนำสั ตว์ป่ ามาใช้ ควรกระทำเฉพาะกรณี ที่ มี ความจำเป็ นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่
สามารถใช้สัตว์ประเภทอื่นทดแทนได้ และการใช้สัตว์ป่านั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบาย
การอนุรักษ์สัตว์ป่า
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4. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์
ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ต้ อ งตระหนั ก ว่ า สั ต ว์ มี ค วามรู้ สึ ก เจ็ บ ปวดและมี ค วามรู้ สึ ก ตอบสนองต่ อ
สภาพแวดล้อม เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การ
ขนส่ง การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง เทคนิคในการ
เลี้ยง และการปฏิบัติต่อสัตว์ โดยไม่ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน
5. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน
ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ต รงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็น
หลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และแนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์
ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัต ว์เฉพาะกรณี ที่ ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ วว่าเป็นประโยชน์และจำเป็น
สูงสุดต่อการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของมนุษย์แ ละสัตว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวิช าการ และได้
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า
แนวทางปฏิบัติ
1.1 ผู้ใช้สัตว์ควรใช้สั ตว์เฉพาะในกรณี ที่จาเป็นสู งสุด หลีกเลี่ยงไม่ได้ห รือไม่มีวิธีการอื่นที่
เหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช้สัตว์อย่างพร่าเพรื่อ ทั้งนี้ ผู้ใช้สัตว์ต้องยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต
สัตว์และศีลธรรมตามหลักศาสนา
1.2 ก่อนการใช้สัตว์ ผู้ใช้สัตว์ต้องศึกษาข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นอย่างถี่ถ้วน
และนาข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาพิจารณาประกอบการศึกษา ทดลอง เพื่อให้การใช้ สัตว์มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
1.3 ก่ อนการใช้สัตว์ ผู้ใช้สั ตว์ต้องนำเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขั้นตอนการใช้
พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์ และ/
หรือความก้าวหน้าทางวิชาการและข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผลที่แสดงว่า ไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมที่
จะนำมาใช้ทดแทนได้ในสภาวการณ์ขณะนั้น
1.4 เมื่อสิ้นสุดการใช้สัตว์ ผู้ใช้สัตว์ต้องดำเนินการให้สัตว์ตายอย่างสงบ กรณีที่จำเป็นต้องให้
สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไป ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นและระบุวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้ชัด เจนไว้ใน
โครงการที่นำเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันทุกครั้งก่อนที่จะดาเนินโครงการ และต้องรับผิดชอบ
เลี้ยงดูแลสัตว์นั้นเองโดยไม่ใช้สถานที่หรือทรัพย์สินขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ปล่อยสัตว์
กลับคืนสู่ธรรมชาติ

78

2. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยาของผลงานโดยใช้สัตว์จานวนน้อยที่สุด
ผู้ ใช้ สั ต ว์ จ ะต้ อ งคำนึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ท างพั น ธุ ก รรมและคุ ณ สมบั ติ ท างสุ ข ภาพของสั ต ว์
ที่จะนำมาใช้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพื่อให้มีการใช้สัตว์จำนวน
ที่น้อยที่สุด และได้รับผลงานที่ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ผู้ใช้สัตว์ ควรศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยงสัตว์ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัยและการใช้สัตว์
2.2 ผู้ ใช้สั ตว์ ควรเลื อกใช้ช นิ ดและสายพั นธุ์ของสั ต ว์ที่ มีคุณ สมบัติ ทางพั นธุกรรมตรงกั บ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานวิ จัย และใช้สัตว์จำนวนน้อยที่สุด ที่จะให้ผลงานถูกต้อง แม่นยำ
และเป็นที่ยอมรับ โดยการใช้วิธีการทางสถิตคิ ำนวณหาจำนวนตัวอย่างที่เหมาะสม
2.3 ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้สัตว์จากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ที่มีประวัติการสืบสายพันธุ์ และมี
คุณสมบัติทางพันธุกรรมคงที่ มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และพร้อมที่จะให้บริการ
ได้ทุกรูปแบบของชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ำหนัก และจำนวนสัตว์ ตามความต้องการของผู้ใช้สัตว์
อย่างต่อเนื่อง
2.4 ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้สัตว์จากแหล่งที่มีการเลี้ยงด้วยระบบใดระบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.4.1 Strict Hygienic Conventional
2.4.2 Specified Pathogen Free
2.4.3 Germ Free
2.5 ผู้ใช้สัตว์ ควรนาสัตว์ที่ไม่มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็น
ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการศึกษาวิจัยเท่านั้น
2.6 ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้วิธีการศึกษาวิจัย วิธีการเลี้ยงสัตว์ วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์
การวางแผน การวิจัย และการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่ถูกต้องทั้งทางเทคนิคและสถิต
3. การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า
การนำสัตว์ป่ามาใช้ ควรกระทาเฉพาะกรณีที่มีความจาเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถ
ใช้สัตว์ประเภทอื่นทดแทนได้ และการใช้สัตว์ป่านั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์
สัตว์ป่า
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แนวทางปฏิบัติ
3.1 ผู้ใช้สัตว์ ควรใช้สัตว์ป่าเฉพาะกรณีที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อการวิจัยที่ไม่มีวิธีการอื่นหรือใช้
สัตว์อื่นทดแทนได้
3.2 ผู้ใช้สัตว์ป่าในการศึกษาวิจัยจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายการ
อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด
4. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์
ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ต้ อ งตระหนั ก ว่ า สั ต ว์ มี ค วามรู้ สึ ก เจ็ บ ปวดและมี ค วามรู้ สึ ก ตอบสนองต่ อ
สภาพแวดล้อม เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การ
ขนส่ง การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง เทคนิคในการ
เลี้ยง และการปฏิบัติต่อสัตว์ โดยไม่ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน
แนวทางปฏิบัติ
4.1 การขนส่งสัตว์ หน่วยงานที่มีการใช้สัตว์ทดลอง และหน่วยงานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ทดลอง
ต้ อ งร่ ว มกั น จั ด การให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลให้ ก ารขนส่ ง สั ต ว์ ทั้ ง ทางบก ทางน้ ำ หรื อ ทางอากาศ
มีผลกระทบต่อสวัสดิภาพและสุขภาพของสัตว์น้อยที่ สุด และให้สัตว์ได้รับความปลอดภัยมากที่สุ ด
(โดยให้มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันการติดเชื้อ ภาชนะบรรจุสัตว์ที่
แข็ ง แรงมั่ น คงป้ อ งกั น สั ต ว์ ห ลบหนี ไ ด้ และมี พื้ น ที่ ใ ห้ สั ต ว์ เ คลื่ อ นไหวได้ ต ามที่ ก ำหนดไว้ ใ น
มาตรฐานสากล)
4.2 การจั ด สภาพแวดล้ อ มของสถานที่ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ต้ อ งสามารถป้ องกั น การติ ด เชื้ อ มี การ
ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสง และเสียงให้คงที่ และเหมาะสมกับความต้องการ
ของสัตว์แต่ละชนิด ไม่สร้างความเครียดให้แก่สัตว์
4.3 วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์
4.3.1 กรงหรือคอกเลี้ยงสัตว์ ต้องแข็งแรงมั่นคงเพียงพอที่จะป้องกันสัตว์หลบหนีได้
และถูกต้องตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้สาหรับชนิด ขนาด และจำนวนสัตว์ ไม่มีส่วนประกอบที่จะ
ทาให้สัตว์บาดเจ็บและต้องทำด้วยวัสดุที่คงทนต่อสารเคมี หรือความร้อนที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ
4.3.2 วัสดุรองนอน ต้องเหมาะกับสัตว์แต่ละชนิด ไม่แหลมคม มีคุณสมบัติที่ซึมซับ
น้ำแล้วไม่เปื่อยยุ่ย และต้องปลอดจากสารพิษและเชื้อโรค
4.3.3 สัตว์ต้องได้รับอาหารและน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค สารพิษ และสารที่ก่อ
มะเร็งต้องได้รับอาหารและน้ ำกินในปริมาณที่พอเพียงกับความต้องการตามระยะเวลา อาหารต้องมี
ส่วนประกอบของโปรตีน ไขมัน แป้ง วิตามิน แร่ธาตุและกาก อย่างครบถ้วน เหมาะสมกับความ
ต้องการของสัตว์แต่ละชนิด
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4.4 การจัดการ
4.4.1 หน่วยงานเลี้ยงสัต ว์ ต้องเลี้ยงสัตว์ตามระบบการเลี้ยงแบบ Strict Hygienic
Conventional หรื อ Specified Pathogen Free หรื อ Germ Free ระบบใดระบบหนึ่ ง อย่ า ง
ต่อเนื่อง และเข้มงวดกวดขันในการป้องกันการติดเชื้อ โดยดาเนินการตามระบบดังกล่าวข้า งต้นอย่าง
เคร่งครัด
4.4.2 หน่ ว ยงานเลี้ ย งสั ต ว์ ต้ อ งมี สั ต วแพทย์ ห รือ นั ก วิ ช าการที่ มี พื้ น ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ด้านสัตว์ทดลองและต้องมีพนักงานเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการอบรมการเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ได้
มาตรฐาน
4.4.3 หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องมีข้อมูล แหล่งที่มาของวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเลี้ยง
สัตว์ การป้องกันสัตว์ติดเชื้อ การควบคุมตรวจสอบสภาพแวดล้อม และการช่วยให้สัตว์ตายอย่างสงบ
ในกรณี ที่จำเป็น เพื่อให้ สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ดังกล่าวได้อย่างต่ อเนื่องและถูกต้องตามความ
ต้องการ พร้อมทั้งต้องมีวัสดุอุปกรณ์สารอง และหน่วยซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยต้องได้รับ
งบประมาณในการดาเนินการดังกล่าวอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
4.4.4 หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องจัดการกำจัดซากสัตว์และขยะปฏิกูล ด้วยวิธีการที่
เหมาะสมที่สามารถกำจัดทำลายสารกัมมันตรังสี สารพิษ และเชื้อโรค ไม่ให้ตกค้าง หรือแพร่กระจาย
เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพ
4.5 เทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์
4.5.1 ผู้ใช้สัตว์ ต้องกำหนดแผนงานและวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ไว้ในโครงการอย่างชัดเจน
4.5.2 ผู้ใช้สัตว์และพนักงานเลี้ยงสัตว์ ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความเมตตา ไม่ทาให้
สัตว์ได้รับความเจ็บปวด หรือเกิดความเครียด ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องแสดงเหตุผลทาง
วิชาการที่ชัดเจนว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้ วและต้องระบุวิธีการบาบัดหรือลดความเครียดและความ
เจ็บปวดที่เกิดขึ้นไว้ในโครงการที่เสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันไว้ด้วย ทั้งนี้การใช้สัตว์ควรสิ้นสุด
ลงก่อนที่สัตว์จะได้รับความเจ็บปวดจนถึงตาย
4.5.3 ผู้ใช้สัตว์ ต้องเรียนรู้เทคนิคพื้นฐานการปฏิบัติต่อสัตว์และมีความชำนาญพร้อมในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้
1) การจัดและควบคุมสัตว์
2) การทำเครือ่ งหมายบนตัวสัตว์
3) การแยกเพศ
4) การให้สารทางปาก ผิวหนัง กล้ามเนื้อ เส้นเลือด ฯลฯ
5) การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชิ้นเนื้อ
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6) การทำให้สัตว์สลบ
7) การทำให้สัตว์ตายอย่างสงบ
8) การผ่าซากสัตว์
5. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน
ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็น
หลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส
แนวทางปฏิบัติ
5.1 ผู้ใช้สัตว์ต้องดำเนินการตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการอย่างเคร่งครัด
5.2 ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกหลักฐานแหล่งที่มาของสัตว์ วิธีการเลี้ยง ระบบการป้องกันการติดเชื้อ
และสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง
5.3 ผู้ใช้สัตว์ต้องทาบันทึกทุกครั้งที่มีการปฏิบัติต่อสัตว์
การกำกับและดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
1. ระดับองค์การ
1.1 องค์การที่มีการใช้สัตว์ในงานวิ จัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ
ควรมีคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่ งชุด เพื่อรับผิดชอบและจัดการในเรื่องการใช้สัตว์ให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ และแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้
1.2 คณะกรรมการควรประกอบด้วย กรรมการบริหารขององค์การ นักวิจัย และ
บุคคลภายนอกวงการหรือนอกองค์การ อย่างหลากหลาย
1.3 หน้าที่ของคณะกรรมการมีดังนี้
1.3.1 กำหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบัติในการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพื่อ
งานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
1.3.2 พิจารณาโครงการที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน
และงานผลิตชีววัตถุที่มีผู้เสนอทั้งที่ต้องการจะดำเนินการภายในหรือภายนอกองค์การ โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งโครงการที่ ต้ อ งการดำเนิ น การภายในองค์ ก าร และนาเสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารเฉพาะ
โครงการที่มีแผนปฏิบัติการถูกต้องสอดคล้องกับ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ซึ่งจะดำเนินการได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
1.3.3 ติดตามกำกับดูแลการใช้สัตว์ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติต่อสัตว์
โดยถูกต้องตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
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1.3.4 จัดการให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ดาเนินการอย่างมีมาตรฐานตามที่
กำหนดไว้ในจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
1.3.5 สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ได้รับงบประมาณ
เพียงพอในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
1.3.6 จัดให้มีการสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ เพือ่ ให้และ
เพิ่ ม พู น ความรู้ เกี่ ย วกั บ การใช้ สั ต ว์แ ก่ นั กศึ ก ษา อาจารย์ นั ก วิจัย นั ก วิท ยาศาสตร์ที่ ใช้ สั ต ว์ และ
พนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถดำเนินการตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. ระดับชาติ
2.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม
และสนับสนุน ให้การใช้สัตว์เพื่องานวิจัย งานสอน งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุของทุกองค์การ
เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ และแนวทางปฏิบัติ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
2.1.1 มี อ ำนาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ งภายใน
องค์การ กรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชน สื่อมวลชน วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และ
แหล่งให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้สัตว์ องค์การที่ใช้สัตว์ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ อย่างเคร่งครัด
2.1.3 สนั บ สนุ น และเสนอแนะแก่ อ งค์ ก าร ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ ใ ช้ สั ต ว์
ในการกำหนดรายละเอี ย ดและแนวทางปฏิ บั ติ ส าหรั บ การใช้ แ ละการเลี้ ย งสั ต ว์ เพื่ อ งานวิ จั ย
งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุขององค์การให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
2.1.4 แก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ
2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้สัตว์ จัดการประชุมสัมมนา อบรม
วิธีการเลี้ยงและวิธีการใช้สัตว์ ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
2.1.6 ประสานงานกั บ สำนั ก งบประมาณ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด สรร
งบประมาณ ให้ ได้รับ ทราบถึงความสำคัญ ของการดำเนินงานตามจรรยาบรรณการใช้สั ตว์ฯ เพื่ อ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณให้เพียงพอแก่การดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.7 ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ให้พิจารณาให้ทุนอุดหนุน
แก่โครงการที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการของแต่ละองค์การแล้วเท่านั้น
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2.2 กองบรรณาธิการของวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ควรกำหนดให้ผู้ส่งบทความหรือ
ผลงานวิจัย เพื่อพิมพ์เผยแพร่ จัดส่งต้นฉบับพร้อมด้วยข้อมูลที่แสดงความชัดเจนทั้งด้านพันธุกรรม
สัตว์ จำนวนสัตว์ที่ใช้ วิธีการเลี้ยงและเทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์ รวมทั้งเอกสารแสดงหลักฐานการ
ได้รับ อนุ มัติจ ากคณะกรรมการขององค์การให้ ด ำเนินการวิจัยได้มาด้วย และควรรอการตีพิมพ์ไว้
จนกว่าผู้ส่งบทความหรือผลงานวิจัยจะส่งเอกสารแสดงหลักฐานว่าได้ป ฏิบัติถูกต้องตามจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์ฯ มาให้ครบถ้วนแล้ว
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
บทนำ
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่ าการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในคนทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
ทางด้ า นการแพทย์ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ โรคระบาดวิ ท ยา การเกิ ด โรค สรี ร พยาธิ ข องโรค
การวินิจฉัย การป้องกัน การรักษา เพื่อยืนยัน efficacy และ safety ของยา ทำให้พัฒนาวิธีการตรวจ
วินิ จ ฉัย การป้ องกั น รักษาโรคและการดูแลสุ ขภาพให้ ก้าวหน้าขึ้น อย่ างไรก็ตาม การศึกษาวิจั ย
ด้ านสั งคมศาสตร์ พฤติ ก รรมศาสตร์ และมนุ ษ ยศาสตร์ ที่ เข้ าใจว่า มี ค วามเสี่ ย งน้ อ ยต่ อ ร่างกาย
ของอาสาสมัครในการวิจัย นั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อจิตใจ สถานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน
และอัน ตรายทางกฎหมาย เช่น ถูกจับกุ มได้ ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญ ญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การทดลองในคนโดยเฉพาะ (ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง) นอกจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
คำประกาศสิทธิผู้ป่วย และข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมแล้ว
ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคนให้การยอมรับหลักจริยธรรมการทำวิจัยในคนที่เป็นหลักสากล และยึดถือ
ปฏิบัติมาอย่างยาวนาน ชมรมจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทยได้จัดทำ “แนวทางจริยธรรม
การทำวิจัยในคนแห่งชาติ” ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 และได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเป็น “แนวทางจริยธรรม
การทำวิจั ย ในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550” เผยแพร่ให้ ส มาชิก ทั่ ว ประเทศ ทั้ งคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนและนักวิจัยให้ ใช้เป็น แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมในการทำวิจัยใน
คน แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนแห่งชาติฉบับนี้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมสากลที่ใช้ยึดถือปฏิบัติ
ไ ด้ แ ก่ Belmont Report, Declaration of Helsinki, International Ethical Guidelines for
Biomedical Research Involving Human Subjects (CIOMS), International Ethical
Guidelines for Epidemiological Studies (CIOMS and WHO) แ ล ะ ICH GCP Guidelines
ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแลในประเทศไทย ได้แก่ คำประกาศ
สิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พศ. 2550 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 หมวด 9 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
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ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
เพื่อการรักษา พ.ศ. 2552 และครอบคลุมการวิจัยทางคลินิก การวิจัยทางระบาดวิทยา การวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ การวิจัยเกี่ยวกับวัคซีน การวิจัยเกี่ยวกับเนื้อเยื่อ การวิจัยทางมนุษย์พันธุศาสตร์ การวิจัย
เกี่ยวกับ เซลล์สื บ พัน ธุ์ ตัว อ่อน และทารกในครรภ์ ซึ่งสถาบันต่าง ๆ ในประเทศได้ใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติด้านจริยธรรมการทำวิจัยในคนอย่างกว้างขวางด้านการกำกับดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข
มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ย าและกฎกระทรวง (Drug Act and Ministerial Regulations) ที่ ใ ช้ บั ง คั บ
การนำยาใหม่ หรือเครื่องมือแพทย์ เข้ามาใช้ในการศึกษาวิจัย โครงการวิจัยนั้นต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจัยในคนของสถาบั นที่ ส ำนั กงานคณะกรรมการอาหารและยา
ให้ การยอมรับ ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวต้องดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ปัจจุบัน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในหลายสถาบันได้พั ฒนาเข้าสู่ระบบ
คุ ณ ภาพ และได้ รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพจาก SIDCER (The Strategic Initiative for Developing
Capacity of Ethical Review) ซึ่ งอยู่ ภ ายใต้ TDR/WHO ได้ แก่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจั ย
ของกรมแพทย์ทหารบก (วิทยาลั ยแพทยศาสตร์พระมงกุ ฎ เกล้า) คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย กรมพั ฒ นาแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก กระทรวงสาธารณสุ ข
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบั นวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มห าวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณ สุ ข จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อ น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล คณะกรรมการกลางพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย
(Central Research Ethics Committee หรือ CREC ชื่อเดิมคือ JREC) คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ รวม 11 สถาบัน
เป็นการให้ความเชื่อมั่นว่าอาสาสมัครในการวิจัยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัย
และความเป็ น อยู่ ที่ ดี ตลอดระยะเวลาที่ อยู่ในโครงการวิจัยและหลั งเสร็จ สิ้ น การวิจั ย และทำให้
ได้ผลการศึกษาวิจัยที่เชื่อถือได้
จริ ย ธรรมการทำวิ จั ย ในคนฉบั บ นี้ จ ะกล่ า วถึ ง หลั ก จริ ย ธรรมและแนวทางปฏิ บั ติ
หรือการประยุกต์ใช้ โดยบางส่วนนำมาจาก “แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.
2550” ของชมรมจริ ย ธรรมการทำวิ จั ย ในคนในประเทศไทย (Forum for Ethical Review
Committee in Thailand หรือ FERCIT) หลักจริยธรรมสากล และรายงานโครงการส่งเสริมพัฒนา
มาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
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นิยาม
จริยธรรม หมายถึง หลักปฏิบัติอันเหมาะสมเป็นที่ยอมรับในกลุ่มบุคคลหรือสัง คมให้ยึดถือ
ปฏิบัติ สอดคล้องกับหลักสากล และไม่ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
การทำวิจัยในคน หมายถึง กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางด้าน
สุ ขภาพ หรือ วิท ยาศาสตร์การแพทย์ที่ ได้ กระทำต่ อร่างกายหรือจิต ใจของอาสาสมั ครในการวิจั ย
หรือที่ได้กระทำต่อเซลล์ส่วนประกอบของเซลล์ วัสดุสิ่ง ส่งตรวจ เนื้อเยื่อ น้ ำคัดหลั่ง สารพันธุกรรม
เวชระเบียน หรือข้อมูลด้านสุขภาพของอาสาสมัครในการวิจัย และให้หมายความรวมถึงการศึกษา
ทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
แนวทางจริยธรรมการวิจัยและการทดลองในมนุษย์ หมายถึง แนวทางหรือหลักเกณฑ์
ด้านจริยธรรมเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในคน เช่น คำประกาศกรุงเฮลซิงกิ หรือปฏิญญา
เฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดและแนวทางที่องค์กรกำกับดูแล
ระดับประเทศ (National Regulatory Authorities, NRA) และสถาบันกำหนด
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หมายถึง คณะกรรมการที่สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงาน
แต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ทำหน้ า ที่ พิ จ ารณาทบทวนด้ า นจริ ย ธรรมการวิ จั ย ของข้ อ เสนอการวิ จั ย ในคน
เพื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ศั ก ดิ์ ศ รี ความปลอดภั ย และความเป็ น อยู่ ที่ ดี ข องอาสาสมั ค รในการวิ จั ย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันต้องมี องค์ประกอบและวิธี ดำเนินการมาตรฐาน (SOPs)
ของคณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ ที่ ชัดเจนสอดคล้ องกับ กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบั งคับและแนวทาง
ของประเทศตลอดจนแนวทางสากล
หลักจริยธรรมการทำวิ จัยในมนุษย์ ทั่วไป หรือ Belmont Report ประกอบด้วยหลั ก 3 ประการ
ได้แก่
1. หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)
2. หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence)
3. หลักความยุติธรรม (Justice)
แนวทางปฏิบัติหลักจริยธรรม
ข้อ 1 : หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)
หลักความเคารพในบุคคล คือ การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Respect for human
dignity) ซึง่ เป็นหลักสำคัญของจริยธรรมการทำวิจัยในคน หลักนี้เป็นพื้นฐานของแนวทางปฏิบัติ
ได้แก่
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1.1 เคารพในการขอความยินยอมโดยให้ ข้อมูล อย่างครบถ้วนและให้ อาสาสมัครตั ดสิ นใจ
อย่ างอิ ส ระ ปราศจากการข่ ม ขู่ บั งคั บ หรือ ให้ สิ น จ้างรางวัล (Respect for free and informed
consent และ Respect to autonomy of decision making)
1.2 เคารพในความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัคร (Respect for privacy)
ความหมายของ privacy คือตัวบุคคล (person) ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคล พฤติกรรมส่วนตัว
พฤติกรรมปกปิด การเคารพในความเป็น ส่วนตัวของอาสาสมัคร ท าโดยจัดสถานที่ ในการขอความ
ยินยอมและการซักประวัติตรวจร่างกาย การไม่มีป้ายระบุชื่อคลินิก เช่น “คลินิกโรคเอดส์” “คลินิกยา
เสพติด”
1.3 เคารพในการเก็ บ รั ก ษาความลั บ ของข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของอาสาสมั ค ร (Respect for
confidentiality) ความหมายของ Confidentiality คื อ ข้ อ มู ล (data) เป็ น วิ ธี ก ารรั ก ษาความลั บ
ของข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัครโดยมีข้อจำกัด ข้อมูลเหล่านั้นได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล (case report
form) ใบยินยอม (consent form) การบันทึกเสียงหรือภาพ (tape, video and photo) มาตรการ
รั ก ษาความลั บ เช่ น ใช้ ร หั ส เก็ บ ในตู้ มี กุ ญ แจล็ อ ค (locked cabinet) เก็ บ ในคอมพิ ว เตอร์
(computer) ที่มีรหัสผ่าน (password) ข้อมูลส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มีการทำให้
เป็นรหัส (encrypted)
1.4 เคารพในความเป็นผู้อ่อนด้อย เปราะบาง (Respect for vulnerable persons)
ความหมายของ ผู้อ่อนด้อย เปราะบาง คือบุคคลที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อย่างเต็มที่ ไม่สามารถ
ทำความเข้าใจกับข้อมูลเกี่ย วกับ การวิจัยที่ได้รับ ไม่ส ามารถตัดสินใจได้โดยอิส ระ เช่น ผู้ที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญ ญาหรือทางจิต ผู้ ป่วยโรคเอดส์ (HIV/AIDS) ผู้ป่วยหมดสติ (comatose) ผู้ป่วย
พิการ (handicapped) นักโทษ (prisoners) นักเรียน นิสิต นักศึกษา (students) ทหาร (soldiers)
กลุ่ ม คนที่ มี พ ลั ง อำนาจน้ อ ย (marginalized people) เช่ น ผู้ อ พยพ (immigrants) ชนกลุ่ ม น้ อ ย
(ethnic minority) กลุ่มเบี่ ยงเบนทางเพศ หรือกลุ่มรักร่วมเพศ (homosexuality) กลุ่มเปราะบาง
ทางสั งคม (socially vulnerable) เช่ น ผู้ ให้ บริการทางเพศ (sex workers) ผู้ ติดยาเสพติด (drug
addicts) CIOMS Guideline 13 และ 14 ระบุ ว่ า การทำวิ จั ย ในกลุ่ ม นี้ ต้ อ งมี เ หตุ ผ ลสมควร
(Justification) ต้องขออนุญาตและมีลายเซ็นของผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีการขออนุญาต
บุคคลผู้นั้นด้วย การทำวิจัยในเด็ก ไม่สมควรทำการศึกษาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ยกเว้นอาสาสมัคร
เด็กกำพร้าจะได้รับประโยชน์โดยตรง หรือผลการวิจัยจะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเด็กกำพร้าคนอื่น ๆ
และอนุ โ ลมให้ ผู้ ดู แ ลเด็ ก ในสถานเลี้ ย งเด็ ก กำพร้ า เป็ น ผู้ ให้ ค วามยิ น ยอม ทั้ ง นี้ ต้ อ งดำเนิ น การ
ขอ assent ตามข้อกำหนดเช่นกัน
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การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล เป็นกระบวนการ (Informed Consent process) เริ่มต้นจาก
การติดต่อครั้งแรก (initial contact) และกระบวนการต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัย
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ (elements) ได้แก่
1. Information ให้ข้อมูลครบถ้วนไม่ปิดบัง
2. Comprehension ผู้รับข้อมูลมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผู้ขอความยินยอมต้องตรวจสอบ
ความเข้าใจของผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย
3. Voluntariness ตั ด สิ น ใจโดยอิ ส ระ (เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย /ถอนตั ว ออกจากการวิ จั ย )
โดยปราศจากการขู่บังคับ (free of coercion) การชักจูงเกินเหตุ (undue inducement) และแรง
กดดัน (unjustifiable pressure)
แบบฟอร์มการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (informed consent form หรือ ICF) ที่สมบูรณ์
ต้องประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1) เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย (participant
information sheet)
2) เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (consent form)
คำแนะนำการเตรียมเอกสาร
1. ใช้สรรพนามให้ถูกต้อง ข้อความเข้าใจง่าย ชัดเจน
2. ภาษาชาวบ้าน ประโยคสั้น ๆ กะทัดรัด
3. ไม่ใช้ศัพท์ทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ
4. ไม่ใช้ประโยคที่แสดงการบังคับ ลดสิทธิ ชักจูง หรือให้ประโยชน์เกินไป
5. เป็ น การสื่ อ สาร 2 ทาง แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ างผู้ วิ จั ย และอาสาสมั ค รที่ ได้ รั บ เชิ ญ
ให้เข้าร่วมในการวิจัย
6. เป็นกระบวนการต่อเนื่องและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ (reconsent) ตลอดระยะเวลา
ที่รว่ มในการวิจัย
7. อาจขอความยินยอมด้วยวาจา (verbal/by action โดยมีเหตุผลเหมาะสม) หรือด้วยการ
ลงนาม (written)
8. อาจขอความยินยอมจากอาสาสมัคร หรื อผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย (อายุต่ำกว่า 18 ปี
หรือผู้ที่อยู่ในภาวะที่ไม่มีความสามารถทำความเข้าใจ หรือตัดสินใจ ผู้ป่วยหมดสติ)
9. ให้ข้อมูลครบถ้วน ตอบคำถามทุกข้อ ตรวจสอบว่าอาสาสมัครเข้าใจ
10. เอกสารข้อมูลสำหรับเด็ก 7-12 ขวบ ให้ใช้ภาษาง่ายที่เหมาะสมกับเด็ก
11. ให้ เวลาอาสาสมั ค รอย่ า งเพี ย งพอที่ จ ะปรึก ษากั บ ครอบครั ว หรือ บุ ค คลอื่ น ก่ อ นการ
ตัดสินใจ โดยอิสระ
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12. ถ้าอาสาสมัคร/ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้ ต้องมีพยาน
ทีเ่ ป็นกลาง (impartial witness) อยู่ด้วยตลอดเวลาที่ขอความยินยอม
13. ผู้ ให้ ค วามยิ น ยอม/พยาน ลงนามและวั น ที่ ด้ ว ยตนเอง (การลงนามไม่ ส ำคั ญ เท่ า
กระบวนการ)
14. ให้เอกสารข้อมูลแก่อาสาสมัครไว้ 1 ชุด
15. ให้สำเนาใบยินยอมแก่อาสาสมัครไว้ 1 ชุด
เอกสารข้ อ มู ล คำอธิ บ ายสำหรั บ อาสาสมั ค รผู้ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย (participant information
sheet) CIOMS Guideline 5 ระบุข้อมูลทีจ่ ำเป็นในเอกสารข้อมูลฯ (essential information) ได้แก่
1. ระบุว่าเป็นโครงการวิจัย
2. วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย
3. การรักษาที่จะให้และโอกาสที่อาสาสมัครจะได้รับการสุ่มเข้ากลุ่มศึกษา (ถ้ามี)
4. ขั้นตอนวิธีดำเนินการวิจัยที่จะปฏิบัติต่ออาสาสมัคร
5. หน้าที่/รับผิดชอบของอาสาสมัคร
6. ความเสี่ยงจากการวิจัยที่อาจเกิดขึ้นกับอาสาสมัคร
7. ประโยชน์ ที่ อ าสาสมั ค รอาจได้ รั บ โดยตรง หากไม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ต้ อ งระบุ ด้ ว ย
และประโยชน์อื่น ๆ เช่น ประโยชน์ต่อผู้ป่วยรายอื่น ประโยชน์ต่อชุมชน
8. วิธีการรักษาที่เป็นทางเลือกอื่น หากไม่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย
9. ค่าชดเชยกรณีเกิดอันตราย โดยอาจทำประกันชีวิต หรือระบุว่าผู้วิจัยและผู้สนับสนุนการ
วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
10. ค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา และความไม่สะดวก ไม่สบาย (ถ้ามี)
11. ค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครต้องจ่ายเอง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายที่ผู้วิจัย/ผู้สนับสนุนการวิจัย
รับผิดชอบ
12. การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย หรือการถอนตัวออกจากการวิจัยโดยสมัครใจ
13. ระบุการเก็บรักษาความลับ และขอบเขตการรักษาความลับ ใครสามารถเข้าถึงขอมูล
ความลับ
14. การให้ข้อมูลใหม่ในระหว่างดำเนินการวิจัย
15. บุคคลที่อาสาสมัครจะติดต่อและรับแจ้งเหตุ
16. เหตุผลที่อาจถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย
17. ระยะเวลาที่อาสาสมัครเข้าร่วมในการวิจัย
18. จำนวนอาสาสมัคร
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การยกเว้ น การขอความยิ น ยอม CIOMS Guideline 4 ระบุ ว่ าผู้ วิจั ย ไม่ ค วรทำวิ จั ย โดยไม่ ได้ รั บ
informed consent จากอาสาสมั ค ร ยกเว้ น ว่ า ได้ รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ / รั บ รอง (approval)
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและการวิจัยนั้นมีความเสี่ยงไม่เกิน “ความเสี่ยงน้อย (minimal
risk)” การขอความยิ น ยอม ไม่ ส ามารถทำได้ ใ นทางปฏิ บั ติ เป็ น ภาวะฉุ ก เฉิ น (emergency,
impractical or impossible) คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ อาจพิ จ ารณาให้ ย กเว้ น ข้ อ มู ล บางส่ ว น
หรือทั้งหมด อาจอนุมัติให้ใช้วิธีให้ความยินยอมโดยการร่วมมือ (consent by action) เช่น การตอบ
แบบสอบถามโดยกลุ่มหญิงอาชีพพิเศษ ผู้ติดยาเสพติด ผู้เบี่ยงเบนทางเพศ ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
การวิ จั ย ที่ ใ ช้ แ ฟ้ ม ประวั ติ ผู้ ป่ ว ย (medical records) และตั ว อย่ า งทางชี ว ภาพ (biological
specimens) ก า ร ใช้ medical records แ ล ะ biological specimens จ า ก ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
เพื่อการวิจัย ถ้าทำตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 9 จะต้องขอความยินยอม แต่ในการปฏิบัติ
อาจขอยกเว้นการขอความยินยอมถ้าผู้วิจัยแสดงเหตุผลสมควรและคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยของสถาบันอนุมัติ เช่น กรณีดังต่อไปนี้
1. การวิจัยนั้นจะตอบคำถามที่สำคัญมาก
2. การวิจัยมี minimal risk
3. ไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ป่วย
4. รับรองว่าจะรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว
5. การขอความยินยอมไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ
การวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Research in Emergency Situations)
1. การวิ จั ย ในผู้ ป่ ว ยที่ ไม่ ส ามารถให้ ค วามยิ น ยอมได้ เช่ น มี ปั ญ หาทั้ งร่า งกายและจิ ต ใจ
เช่ น หมดสติ ไม่ รู้ สึ ก ตั ว เป็ น โรคจิ ต เภท กรณี นี้ จ ะทำได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ สภาวะทางกายและจิ ต ใจนั้ น
เป็ น ลั ก ษณะของประชากรที่ จ ะใช้ ในการวิจั ย ในสถานการณ์ เช่ น นี้ แพทย์ ควรขอความยิ น ยอม
จากผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. ถ้าไม่มีผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย และการวิจัยไม่สามารถรอได้ (delay) ให้ทำการศึกษา
ได้โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ และให้ขอความยินยอมจากผู้ป่วย หรือผู้แทน
โดยชอบด้วยกฎหมายในทันทีที่ทำได้
3. ผู้ วิจั ย ควรพยายามหากลุ่ มประชากรที่ มีแนวโน้ม ว่ าจะเกิดภาวะ (condition) ที่ ผู้ วิจั ย
ต้อ งการศึ ก ษา แล้ ว เชิ ญ เข้ าร่ ว มการวิจั ย ขอความยิ น ยอมล่ ว งหน้ าในขณะที่ ผู้ ป่ ว ยอยู่ในสภาว ะ
ที่สามารถให้ความยินยอมได้
4. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้สิ่งทดสอบ หรือ intervention และวิธีการวิจัยจะต้องมี
เหตุผลสมควร (justified)
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การขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูลในอาสาสมัครเด็ก (Assent of the child)
1. เด็กอายุ 7 - ต่ำกว่า 18 ปี ให้ขอ assent “การยอมตาม”
2. เด็กอายุ 7 - 12 ปี ให้ มีเอกสารข้อมูลฉบับที่ง่ายสำหรับเด็กที่จะเข้าใจได้ อาจมีรูปภาพ
ประกอบคำอธิบาย
3. ให้ผู้ปกครองลงนามใน assent form ของเด็กด้วย
4. เด็ ก อายุ เกิ น 12 - ต่ ำกว่ า 18 ปี ให้ ใช้ เอกสารข้ อ มู ล ที่ มี ข้ อ ความเหมื อ นฉบั บ สำหรั บ
ผู้ปกครองได้ โดยปรับ สรรพนามให้สอดคล้อง
5. การกำหนดอายุของเด็กที่จะให้ assent อาจแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน
ผู้ขอความยินยอม
1. ต้ องระมั ด ระวังเป็ น พิ เศษหากแพทย์ เป็ น ผู้ ดูแ ลผู้ ป่ ว ยที่ แพทย์จะเชิญ เข้าร่ว มการวิจั ย
เพราะผู้ป่วยอาจให้ความยินยอมด้วยความเกรงใจ หรือเหมือนถูกบังคับ
2. ผู้ ข อ informed consent ควรเป็ น ผู้ ที่ ได้ รั บ การอบรมและมี ค วามรู้ อ ย่ า งดี เกี่ ย วกั บ
การวิจัย เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับอาสาสมัคร
การขอความยินยอมใหม่ (reconsent) หรือขอความยินยอมเพิ่มเติม (additional consent)
1. ระหว่ า งดำเนิ น การวิ จั ย เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงใด ๆ ที่ จ ะมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ
ของอาสาสมัครในการอยู่ในการวิจัยหรือถอนตัวออกจากการวิจัย เช่น มีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้น มีการตรวจ
บางอย่างเพิ่มขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงวิธีวิจัย ฯลฯ
แนวทางปฏิบัติหลักจริยธรรมข้อ 2 : หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence)
การประเมินความเสี่ยง หรืออันตรายที่อาจเกิดจากการวิจัย ได้แก่
1) อันตรายต่อร่างกาย (Physical harm)
2) อันตรายต่อจิตใจ (Psychological harm)
3) อันตรายต่อสถานะทางสังคม และฐานะทางการเงิน (Social and economic harms)
4) อันตรายทางกฎหมาย เช่น ถูกจับกุม
การประเมินการให้คุณประโยชน์ (Benefit)
1) ประโยชน์ที่ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการวิจัยได้รับโดยตรง
2) ประโยชน์ที่ผู้ป่วยคนอื่นจะได้รับจากผลการศึกษา
3) ประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์หรือสังคม
4) ประโยชน์ต่อชุมชนที่อาสาสมัครอยู่
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การให้คุณประโยชน์ (Benefits) อาจเป็นได้หลายรูปแบบ ได้แก่
1) ประโยชน์ทางร่างกาย (Physical benefits) เช่น อาการของโรคดีขึ้น (Improvement of
disease)
2) ประโยชน์ ทางด้านจิ ตใจ (Psychological benefits) เช่น รู้สึกสบายขึ้น จากความทุกข์
ทรมาน (Comfort from suffering) รู้ สึ ก ว่ า ได้ ช่ ว ยผู้ อื่ น ในอนาคต (Feeling of helping others
in the future)
3) ประโยชน์ทางด้านเศรษฐานะ (Economic benefits) เช่น ได้รับเงินจากการเข้าร่วมใน
การวิจัย (Financial benefits related to research participation)
4) ประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์/สังคม (Benefit to science/society) เช่น ได้ความรู้
ที่ น ำไปใช้ ได้ (Generalizable knowledge) ได้ วิ ธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใช้ ในอนาคต (Effective
interventions in the future) เปลี่ยนแปลงวิธีการรักษามาตรฐาน ทำให้ลดความพิการและลดอัตรา
ตาย (Change in practice standards decreasing morbidity and mortality)
ชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์และความเสี่ยง
1) ผู้วิจัยต้องลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด
2) เพิ่มคุณประโยชน์มากที่สุด
การพิจารณาว่ามี “ความเสี่ยงน้อย (minimal risk)” มีตัวอย่างดังนี้
1) การศึกษาทดลองทางสรีรวิทยาเกี่ยวกับการออกก าลังกาย
2) การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
3) การวัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนักตัว
4) การเก็บตัวอย่างโดยตัดเล็บหรือตัวอย่างผมปริมาณเล็กน้อย
5) การประเมินเกี่ยวกับพัฒนาการ
6) การตรวจร่างกายที่เป็นวิธีปกติ (routine)
7) การสังเกตการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมโภชนาการ หรือการเปลี่ยนแปลงโภชนาการ
8) การเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวจากหลอดเลือดดำของผู้ใหญ่หรือเด็กโตสุขภาพดี
แนวทางปฏิบัติหลักจริยธรรมข้อ 3 : หลักความยุติธรรม (Justice)
การให้ความเป็นธรรมประเมินจาก
3.1 การเลือกอาสาสมัคร (Selection of Subjects)
1.มีเกณฑ์การคัดเข้า และคัดออกชัดเจน
2.ไม่มีอคติ (selection bias)
3. ไม่เลือกกลุ่มตัวอย่างที่หาง่าย สั่งง่าย คนจน ผู้ด้อยการศึกษา
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3.2 การจัดอาสาสมัครเข้ากลุ่มศึกษา
1.มีการสุ่มเข้ากลุ่มศึกษา (randomization) ไม่มีอคติ (bias)
สรุปแนวทางปฏิบัติ
1. ผู้วิจัยต้องเขียนข้อเสนอการวิจัยที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ถูกต้อง (Scientific validity)
2. ในระเบียบวิธีวิจัย หรือวิ ธีดำเนิ นการวิจัย ก่อนจะดำเนินการใด ๆ กับอาสาสมัคร เช่น
การตรวจคัดกรอง (screening) ผู้วิจัยต้องเขียนขั้นตอนกระบวนการขอความยินยอมก่อน1 ได้แก่
ผู้ที่จะทำหน้าที่ขอความยินยอม สถานที่ที่จะขอความยินยอม การให้ข้อมูลคำอธิบาย ฯลฯ ตรวจสอบ
กลั บ ว่ามีความเข้าใจอย่ างแท้ จ ริ ง ตอบข้ อสงสั ย ให้ เวลาตัดสิ น ใจโดยอิส ระ ก่อนลงนามให้ ความ
ยินยอม
1
หมายเหตุ ผู้วิจัยสามารถเข้าดูตัวอย่างเอกสารข้อมูลฯ และใบยินยอมต้นแบบ (template)
จาก web site ของ CREC (Central Research Ethic Committee) ที่อยู่ภายใต้สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ
3. เพื่อแสดงว่าผู้วิจัยจะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน (Ethical principles) ผู้วิจัย
จะต้องเขียนหัวข้อ “ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Ethical consideration)” โดยวิเคราะห์
ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน 3 ข้อ แต่ละข้อผู้วิจัยทำอย่างไรตามที่ได้กล่าวไว้ในแนวทางปฏิบัติ
ข้างต้นได้แก่
- หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)
โดยระบุว่ามีกระบวนการขอความยินยอมจากผู้ ที่เป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายของการวิจัย ให้เข้าร่วม
เป็นอาสาสมัครในการวิจัย
- หลักการให้ประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (Beneficence/Non-maleficence)
โดยระบุว่าอาสาสมัครจะได้รับประโยชน์ห รือไม่ ประโยชน์อะไร หรือประโยชน์อื่น ๆ อาจเกิดความ
เสี่ยงอะไรต่อตัวอาสาสมัคร ผู้วิจัยจะเก็บรักษาความลับของอาสาสมัครโดยในแบบบันทึกข้อมูลจะไม่มี
identifier ที่จะระบุถึงตัวอาสาสมัคร
- หลั ก ความยุ ติ ธ รรม (Justice) คือ มี เกณฑ์ การคั ดเข้าและออกชัด เจน ไม่ มี อคติ มี ก าร
กระจายประโยชน์และความเสี่ยงอย่างเท่าเทียมกันโดยวิธีการสุ่ม
4. ผู้วิจัยเสนอตารางแผนการดำเนินการวิจัย ทั้งนี้ขั้นตอนการทดลองกับอาสาสมัคร การเก็บ
ข้ อ มู ล จะต้ อ งดำเนิ น การหลั ง จากข้ อ เสนอการวิ จั ย ได้ รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ รั บ รองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้วเสมอ
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ขั้นตอนการขอรับการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
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ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการวิจัยในมนุษย พ.ศ.2562
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ภาคผนวก ฉ

คำสั่ง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
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ภาคผนวก ช

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การสงขอเสนอโครงการการวิจัย
และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2563
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ภาคผนวก ซ
ตัวอยาง สวนประกอบรูปเลมวิจัย

141
ตัวอยางหนาปกนอก รายงานความกาวหนางานวิจัย

รายงานความกาวหนางานวิจัย (22 หนา)
การบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (22 หนา)

อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ และคณะ (18 หนา)

งานวิจัยนีไ้ ดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (18 หนา)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (18 หนา)
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ตัวอยางหนาปกใน รายงานความกาวหนางานวิจัย

รายงานความกาวหนางานวิจัย (22 หนา)
การบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (22 หนา)

อาจารย ดร.ดวงใจ
ผูชวยศาสตราจารยธติ ิมา
ผูชวยศาสตราจารยขจรศักดิ์
อาจารย ณรงค

พุทธวงศ (17 หนา)
คุณยศยิ่ง (17 หนา)
วงศวิราช (17 หนา)
คชภักดี (17 หนา)

งานวิจัยนีไ้ ดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (18 หนา)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (18 หนา)
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รูปแบบการพิมพรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
1. ขนาดตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กำหนดใหขนาดของตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการทำปกรายงานมีความสูงประมาณ 4
เซนติเมตรและมีความกวางประมาณ 2.96 เซนติเมตร

สูง 4 เซนติเมตร

กวาง 2.96 เซนติเมตร
2. ชนิดของกระดาษ
- หนาปกใชกระดาษอารตมันสีขาว ตัวหนังสือสีดำ
- เนื้อหาในรายงานใชกระดาษปอนดสีขาว 70-80 แกรม ขนาด A4 ตัวหนังสือสีดำ
3. การพิมพ
ให พ ิ ม พ โ ดยใช เ ครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point สำหรั บ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
หนาปกรายงาน (ปกนอก) กำหนดให
- ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดไวกลางหนากระดาษตามระยะเวนริมขอบกระดาษ
-รายงานการวิจัย ใชตัวอักษรขนาด 22 Point ตัวหนา
- ชื่อโครงการ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร ขนาด 22 Point ตัวหนา
- ชื่อผูทำวิจัย โดยระบุชื่อนักวิจัยไมเกิน 2 คน ในหนาปก หากมีจำนวนนักวิจัยมากกวา 2 คน ใหใช “และ
คณะ” ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา
- โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำป พ.ศ. 25.... ……….โดย
ใหใชตัวอักษรขนาด 18 Point ตัวหนา (ระบุเดือน/ป งบประมาณที่ไดรับทุน อางอิงตามสัญญารับทุน)
เนื้อหาภายในรายงาน
- หัวขอหลัก ใหใชตัวอักษร ขนาด 16 Point ตัวหนา
- เนื้อหา
ใหใชตัวอักษร ขนาด 16 Point ตัวปกติ
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4. การใสเลขหนา
ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 point ดานบนของกระดาษดานขวา
5. การเวนริมขอบกระดาษ (Margination) จัดขอบเนื้อหาที่พิมพใหอยูในกรอบ คือ
หางจากขอบบน
1.5 นิ้ว
หางจากขอบลาง
1
นิ้ว
หางจากขอบขวา
1
นิ้ว
หางจากขอบซาย
1.5 นิ้ว
6. การจัดทำรูปเลม
- ในกรณีที่รายงานมีความหนาไมเกิน 100 หนา พิมพรายงานในกระดาษเพียงดานเดียว หากมีความหนา
มากกวา 100 หนา พิมพทั้งดานหนาและดานหลัง เขาเลมรายงานดวยสันกาวเคลือบพลาสติก
- สันปกใหเขียนชื่อหัวหนาโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พรอม
ทั้งระบุปที่ไดรับทุน โดยใชตัวหนังสือขนาดไมต่ำกวา 16 ตัวหนา หรือตามความเหมาะสมของความหนาของสันปก
( สวนของสันปกจะมีหรือไมมีก็ได ตามความเหมาะสมของความหนาของเลมรายงาน)
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(รูปแบบปกนอก)

รายงานการวิจัย (22 หนา)
การบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (22 หนา)

อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ และคณะ (18 หนา)

งานวิจัยนีไ้ ดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (18 หนา)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (18 หนา)
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(รูปแบบปกใน)

รายงานการวิจัย (22 หนา)
การบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (22 หนา)

อาจารย ดร.ดวงใจ
ผูชวยศาสตราจารยธิติมา
ผูชวยศาสตราจารยขจรศักดิ์
อาจารย ณรงค

พุทธวงศ (17 หนา)
คุณยศยิ่ง (17 หนา)
วงศวิราช (17 หนา)
คชภักดี (17 หนา)

งานวิจัยนีไ้ ดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (18 หนา)
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ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (18 หนา)
รูปแบบการจัดทำโปสเตอร
1. ระบุ ชื่องานวิจัย “
ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย และชื่อคณะผูรวมทำวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : res _lpru@hotmail.com
โดยจัดกลางบนการนำเสนอโปสเตอร

“

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการจัดทำโปสเตอรขนาด กวาง 1 เมตร ยาว 1.2 เมตร ตอ 1 แผน
โดยนั ก วิ จ ั ย ต อ งทำในรู ป แบบ word เท า นั ้ น ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 16” ไม เ กิ น 1
หนากระดาษ A4 พรอมไฟลขอมูล
3. การนำเสนอโปสเตอร ควรประกอบดวย
3.1 บทคัดยอ , คำสำคัญ (keywords) 3 - 5 คำ
3.2 บทนำ
3.3 วิธีการ
3.4 ผลการวิจยั
3.5 สรุป
3.6 อภิปรายผลการวิจัย
3.7 กิตติกรรมประกาศ จะตองระบุวาไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
3.7 เอกสารอางอิง
4. รูปภาพที่ใชประกอบการนำเสนอบนโปสเตอร ควรมีหมายเลขและชื่อรูป หมายเลขของรูปจะตอง
เรียงตามลำดับที่ปรากฏ พิมพหมายเลขและชื่อรูป ใตรูปภาพ โดยพิมพชิดขอบซาย บันทึกไฟลรูปภาพ
นามสกุล .jpg
5. ตารางควรมีหมายเลขและชื่อหมายเลขของตารางจะตองเรียงตามลำดับ ที่ปรากฏ ใหพิมพชื่อของ
ตารางเหนือตารางโดยพิมพชิดกรอบซาย
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ภาคผนวก ฌ
ตัวอยาง สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจยั
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ภาคผนวก ญ
ตัวอยาง หลักฐานทางการเงิน
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ใบสำคัญการรับเงิน

ขาพเจา xxxxxxxxxxxxxxxxx
ตำบล
xxxxxxx
อำเภอ
ไดรับเงินจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลำดับที่
1

ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่
เดือน
พ.ศ.
อยูบานเลขที่
xxxxxxxxxxx
เมือง จังหวัด ลำปาง
ดังรายการตอไปนี้

รายการ
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่อง xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(งวดที่ 1 50%)

จำนวนเงิน
บาท
สต.
xxxxxxxxxx -

รวมเงิน xxxxxxxxxxx
ตัวอักษร

( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

)

(ลงชื่อ)……...………...…………………. ผูรับเงิน
( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )

(ลงชื่อ)………………..…...……….......... ผูจายเงิน
(
)

-
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ใบสำคัญการรับเงิน

ขาพเจา xxxxxxxxxxxxxxxxx
ตำบล
xxxxxxx
อำเภอ
ไดรับเงินจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลำดับที่
1

ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่
เดือน
พ.ศ.
อยูบานเลขที่
xxxxxxxxxxx
เมือง จังหวัด ลำปาง
ดังรายการตอไปนี้

รายการ
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่อง xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(งวดที่ 2 30%)

จำนวนเงิน
บาท
สต.
xxxxxxxxxx -

รวมเงิน xxxxxxxxxxx
ตัวอักษร

( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

)

(ลงชื่อ)……...………...…………………. ผูรับเงิน
( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )

(ลงชื่อ)………………..…...……….......... ผูจายเงิน
(
)

-
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ใบสำคัญการรับเงิน

ขาพเจา xxxxxxxxxxxxxxxxx
ตำบล
xxxxxxx
อำเภอ
ไดรับเงินจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลำดับที่
1

ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่
เดือน
พ.ศ.
อยูบานเลขที่
xxxxxxxxxxx
เมือง จังหวัด ลำปาง
ดังรายการตอไปนี้

รายการ
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่อง xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(งวดที่ 3 20%)

จำนวนเงิน
บาท
สต.
xxxxxxxxxx -

รวมเงิน xxxxxxxxxxx
ตัวอักษร

( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

)

(ลงชื่อ)……...………...…………………. ผูรับเงิน
( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )

(ลงชื่อ)………………..…...……….......... ผูจายเงิน
(
)

-
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ภาคผนวก ฎ
ตัวอยาง รายงานการเงิน
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